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q

Olemme kehittäneet luonnollisen puherobotin, joka hoitaa
väsymättä laajojakin puhelinprojekteja, kuten muun
muassa myyntitutkimukset, ajanvarauksen,
kyselytutkimukset ja markkinakartoitukset. Tällöin
ihmisten resurssit voidaan käyttää vaativampiin ja
monimuotoisempiin tehtäviin.

q

Saavuttaaksemme parhaan tuloksen järjestelmämme
käyttää tehokkaasti niin puheluita kuin tekstiviestejäkin.

Kehittämme Virtuaalinen TeleAssistentti on:
q Tehokas ja väsymätön
q Kehittää jatkuvasti toimintaansa
q Aina ystävällinen
q Aina ammattilainen

TAUSTAA, VAIT GROUP OY 2/2
Vait Groupin tuottamaa älykästä puhelinpalveluteknologiaa
voidaan hyödyntää toimialasta ja kohderyhmästä riippumatta.
VAIT Group auttaa:
q Kun haluat kalenteriisi asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita
tuotteistasi tai palveluistasi
q Haluat lisätä tuotteiden myyntiä
q Tarvitset luotettavan ja tehokkaan tavan teettää
markkinatutkimuksia tai tilastollisia kyselytutkimuksia
q Monistettavat massasoitot suurelle määrälle kontakteja.
q Kun haluat tehostaa sisääntulevien puheluiden
asiakaspalvelua.
JA VIRTUAALISTA TELEASSISTENTTIA VOI KÄYTTÄÄ MYÖS
KUNTAVAALIKAMPANJOINNISSA SOITTAMAAN PUOLESTASI JA
KAMPANJOIMAAN VAIKKA KAIKILLE ÄÄNESTYSIKÄISILLE
KUNTALAISILLE

Lähtötilanne kuntavaaleissa
q Vaaleissa on huomattava määrä ehdokkaita, joista erottautuminen on
vaikeata
qOman äänen ja mielipiteiden kuuluville saaminen ei onnistu.
qKoronan vuoksi ihmiset eivät liiku ja perinteinen torikampanjointi ei
toimi.
qTavanomaiset mediat (radio, lehdet, tv) ovat kalliita.
qVerkossa kampanja ei pääse esille ja hukkuu muuhun tarjontaan.

VAIT Group tarjoaa edullisen ja erittäin tehokkaan tavan kontaktoida
haluttu määrä äänestäjiä henkilökohtaisesti ja uudenlaisella tavalla
ehdokkaan omalla äänellä.

Ratkaisumme kuntavaalikampanjaan 1/2
Virtuaalinen Tele Assistentti tekee vaalikampanjan, jossa puhelimitse
kontaktoidaan äänestysikäisiä henkilöitä kunnassa. Puhelun lähtökohtana
on kertoa kuntavaaleista, kannustaa käyttämään ääntään ja tuoda esille
ehdokas hyvänä vaihtoehtona valtuustoon.
Matti Meikäläinen soittelee tässä
virtuaalisesti. Muistathan, että
kunnallisvaalit ovat kohta tulossa
ja että on tärkeätä käyttää
ääntään näissä vaaleissa.

Olen ehdolla valtuustoon
numerolla 123 ja haluaisinkin
kertoa muutamista tulevan
kauden tärkeästä asiasta, jos
sinulla on hetki aikaa?

Soitot voidaan tehdä ehdokkaan
omalla äänellä persoonallisesti
tai haluttaessa ääninäyttelijän
puhumana.
Pääset itse muokkaamaan ja
määrittelemään viestin, jonka
haluat kertoa itsestäsi ja sinulle
tärkeistä teemoista.

Ratkaisumme kuntavaalikampanjaan 2/2
Tavoitteena lyhyessä esittelypuhelussa saada potentiaalinen äänestäjä
klikkaamaan vaalikampanjasivuille tutustumaan ehdokkaaseen paremmin.
Tekstarilinkillä sivuille klikkaaminen käy kätevästi heti puhelun päätyttyä.

Sopiiko, että lähetän sinulle
tekstarilla linkin
vaalikampanjasivuilleni? Löydät
sieltä lisää tietoa minusta,
arvoistani ja minulle tärkeistä
vaaliteemoista.

Palvelun toteutus

Kuntavaalikampanjan Virtuaalinen TeleAssistentti
Noin 2 minuutin mittainen puhelu toteutetaan VAIT Groupin määrittelemän
tehokkaan, mutta yksilöllisen puhelurungon mukaan,joko ehdokkaan omalla
äänellä tai ääninäyttelijän puhumana.
Määrittely
VAIT toimittaa
ehdokkaalle
mallipuherungon.
Ehdokas muokkaa
sisällön hänelle
henkilökohtaisesti
sopivaksi yhdessä
VAIT asiantuntijoiden
kanssa.

Puheiden nauhoitus
Ehdokas
äänittää
puheensa
kotonaan ja
lähettää
äänitteet
VAITille.

1 viikko
Haluttaessa
käytetään
ääninäyttelijää.

VTA:n pystytys
VAIT rakentaa
sovelluksen ja
hakee numerot
soitettaville
henkilöille.

Testaus

Testataan ja
optimoidaan
ratkaisu.

Käyttö
VTA käyttöön halutussa
kapasiteetissa.
Raportointi puheluiden
ja tekstiviestien
määrästä.

Tarjous, palvelun hinnoittelu
Kuntavaalikampanjan Virtuaalinen TeleAssistentti
VTA:n määrittely, pystytys ja testaus:
q
1.000 €
q
Hinta sisältää mallin puhelun sisällöstä ja tuen nauhoitusten tekemiseen.
Hinta per kontakti
q
2.000 – 5.000 kontaktia – 0,30 € per kontakti
q
5.000 - 10.000 kontaktia – 0.25 € per kontakti
q
10.000 - 20.000 kontaktia – 0.22 € per kontakti
q
20.000 - 30.000 kontaktia – 0.18 € per kontakti
q
30.000 - 50.000 kontaktia – 0.13 € per kontakti
q
Yli 50.000 kontaktia – 0.11 € per kontakti
q
Yli 70.000 kontaktia – hinnoittelu sovitaan erikseen
q
Hinta sisältää äänestysikäisten puhelinnumerojen haun kohdealueelta
q
Kuhunkin numeroon yritetään soittaa enintään kolme kertaa, jos henkilö ei
vastaa
Hinta per lähetetty tekstiviesti
q
0.10 € per kappale
Kaikki edellä mainitut hinnat ALV 0%. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv.
Maksuehto on 7 päivää netto.

Yhteystiedot
www.vaitgroup.com

Myyntijohtaja, Co-Founder
044 555 8888
markus.klockars@vaitgroup.com

Hallintojohtaja, Co-Founder
040 668 2134
mikko.kraama@vaitgroup.com

Palvelu- ja teknologiajohtaja,
040 833 5262
janne.korkee@vaitgroup.com

Toimitusjohtaja
050 5151 699
rami.helminen@vaitgroup.com
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Rekrytointi

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus, rekrytointi ,
asiakastyytyväisyyskyselyt,
paikalliset markkinatutkimukset

Varainhoidon kartoitusta

Kysely Ev. Lut. kirkon pastoreille

Markkinakartoitus vaatemerkille

Liidien hakua
Markkinakartoitusta
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Markkinakartoitus asunnon
vaihtoa suunnittelevista

Markkinatiedon hankintaa

Markkinatutkimusta

Matkailun uuden muodon
esittely

Ja joukko muita!

VAIT Group Oy on tehnyt eri
asiakassovelluksilla Suomessa
puoli miljoonaa puhelinsoittoa.
VAIT Groupin avainhenkilöillä on
yli 20 vuoden kokemus
puhelinmarkkinoinnista.
Palaute asiakkailta on ollut
hyvää. Robotti on hoitanut
tehtävän tehokkaammin,
ystävällisemmin ja edullisemmin
kuin ihminen.
VAIT Groupin asiakassovellusten
tekemistä puheluista ei ole
tehty kuluttajavalituksia.
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