COMO INTEGRAR VÁRIOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO,
GARANTINDO UM
ATENDIMENTO OMINCANAL
AO SEU CLIENTE

A ALJOMAIH AUTOMOTIVE AUMENTOU A PRODUTIVIDADE
E MELHOROU O ATENDIMENTO AO CLIENTE COM O
ALTITUDE XPERIENCE PARA ENGAJAMENTO AO CLIENTE

A Aljomaih Automotive Company é o maior revendedor da General Motors no
Oriente Médio e um dos maiores do mundo. A rede da empresa abrange todas as
três regiões da Arábia Saudita. A AAC é o único distribuidor da Cadillac, Hummer,
Saab e Opel e a gama de veículos da Companhia também inclui Chevrolet e GMC.

A AAC estava procurando uma solução avançada de
gerenciamento de interação com o cliente que:
Lidasse com grandes
volumes de chamadas logo
após uma nova campanha
corporativa (anúncio,
anúncio na TV)

Aumentasse a produtividade
e a eﬁciência das
campanhas de
telemarketing outbound

“

Adicionasse novos canais,

Agendasse consultas

como SMS e E-mail, para

proativamete, com foco em

aumentar a satisfação do

serviços de manutenção de

seu cliente

automóveis

Fizesse um monitoramento
em tempo real para garantir a

Obtivesse registros

eﬁcácia e eﬁciência gerais

consistentes e

das operações de

atualizados dos clientes

atendimento ao cliente

“Os resultados foram muito claros. Nas primeiras 4 semanas da instalação do contact center, fomos
capazes de aumentar o tamanho do nosso banco de dados em 300% e alcançar níveis mais altos de
satisfação do cliente com uma taxa de 91% de interações telefônicas respondidas dentro de 18
segundos. Além disso, nosso monitoramento de chamadas mostra constantemente um índice médio de
qualidade / satisfação de 96% .”
Sr. Mohamed M. Khaled - Gerente Nacional e CRM, Aljomaih Automotive Company

“

AUMENTANDO AS TAXAS DE RESOLUÇÃO DE PRIMEIRA
CHAMADA E A EFICIÊNCIA DAS CAMPANHAS OUTBOUND
SOLUÇÃO DA ALTITUDE

Um conjunto integrado de

Uma abordagem baseada em

A facilidade de uso e a velocidade

aplicativos de software que

componentes permite que as

de implementação oferecem um

combina o poder e a

organizações expandam a

custo total de propriedade mais

conﬁabilidade da tecnologia de

solução conforme necessário,

baixo

comunicações com os avanços e

aproveitando os investimentos

a inovação em software

existentes

O QUE ALCANÇAMOS

91% de taxa de interações

O monitoramento de

Melhor retenção de clientes,

telefônicas atendidas em 18

chamadas mostra

manipulando novos canais

segundos.

constantemente uma taxa

como SMS e email

média de qualidade /
satisfação de 96%.

“

A Altitude claramente nos ajudou a integrar os canais de telefonia, fax, SMS e e-mail com
computadores de mesa para capacitar nossos agentes de contact center com informações
críticas sobre o cliente - todos os principais fatores no fornecimento de atendimento ao cliente
rápido, eﬁciente e diferenciado.
Sr. Mohamed M. Khaled - Gerente Nacional e CRM, Aljomaih Automotive Company

“
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