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Sales

Principais vantagens:

1. Ligação - Constrói uma relação instantânea 
surpreendendo os clientes ao enviar uma 
resposta personalizada rápida e fácil criando 
confiança e envolvimento emocional.

2. Relação - Transforma essa confiança 
numa relação duradoura que resulta em 
mais chamadas devolvidas, mais respostas 
aos e-mails e menos cancelamentos de 
marcações, poupando-lhe tempo e dinheiro 
e melhorando a satisfação do cliente.

3. Valor - Acrescenta instantaneamente 
valor ao seu serviço através de um vídeo 
simples e personalizado de 60 segundos.

4. Destaque - Seja reconhecido pelas suas  
comunicações de vídeo personalizadas. 
São os pequenos detalhes que fazem a 
diferença num mercado competitivo.

CitNOW Sales leva o 
Concessionário ao 
Cliente digitalmente.

Especificamente concebido para 

consultores de vendas, proporciona 

uma maneira fácil de gravar, editar 

e enviar vídeos personalizados 

de veículos, respondendo aos 

Pedidos de Informação individuais, 

criando confiança com o cliente e 

construindo relações duradouras.



Principais 
características

 9 Personalização
Capacidade de gravar vídeos personalizados e adaptados aos pedidos 
de cada cliente, independentemente da fase do processo de compra, e 
melhorar imediatamente os níveis de satisfação dos seus clientes.

 9 Multipart
Não precisa de ser o Steven Spielberg para criar um vídeo 
vencedor. Pare e comece sempre que quiser,  e como que por 
magia, cria um vídeo personalizado único e contínuo.

 9 Classificação do vídeo
Obtenha feedback dos clientes ao recolher dados mensuráveis 
sobre as classificações e comentários dos clientes, depois destes 
terem visualizado o seu vídeo personalizado CitNOW.

 9 Painel (Dashboard)
Consulte as classificações dos vídeos dos clientes, veja os resultados 
em tempo real, exporte relatórios e monitorize o desempenho da 
equipa graças ao nosso painel de controlo totalmente integrado.

Para ver exemplos de vídeos e 
consultar casos de estudo, visite

www.citnow.com/pt/products/sales

Peça uma demonstração e sinta o poder 
de um smart video personalizado

www.citnow.com/pt

Para saber mais acerca de como a 
CitNOW pode ajudar no seu negócio, 

contacte-nos: +351 913356525
Ou email:  sales@citnow.com 

Sobre a CitNOW

A CitNOW foi criada em 2008 para responder a um desafio: permitir 
que os Clientes vissem os carros sem visitar o stand. Como é típico 
na nossa empresa, a solução não poderia ter sido mais simples: 
vídeo. E assim nasceu o vídeo na indústria automóvel.

Mas, como na maioria das vezes, quanto mais simples é a solução 
mais complexo é o pensamento por trás, isso ajudou-nos a 
evoluir constantemente e a mudar o panorama – não para o 
curto prazo, mas para o futuro. Esse é o nosso compromisso.

Fornecemos uma solução digital de comunicação 
baseada no vídeo para criar uma experiência de compra 
e manutenção de carro mais transparente e simples. São 
smart vídeos – feitos à medida das Vendas, Oficina, Bate-
chapas e Web – para o retalho automóvel do séc. XXI


