marketing
Creëer uitdagende marketing campagnes om je
klantenkring uit te breiden. Odoo’s geïntegreerde
marketing apps helpen je om op het juiste
moment de juiste informatie af te leveren.

Ontwerp, verzend en track je e-mails
Met enkele kliks maakt de Odoo mailing app het mogelijk om
massa mailings te sturen aan je leads, klanten en opportunities.
Het is niet nodig om data te exporteren naar externe mail
software, alles zit al in Odoo.

Verbeter je klantenservice en ondersteuning
Start meteen met het realtime chatten met je klanten via je
website. Er is geen noodzaak van een aparte server of service,
alles is al binnen Odoo aanwezig.

Breng je marketing prestaties naar een hoger
niveau
Odoo “lead automation” module geeft je de mogelijkheid om
marketing campagnes in te richten die volledig aanpasbaar zijn..
De dynamische campagnes zijn multi channel en kunnen
volledig naar eigen inzicht en behoefte worden ingericht.

Het is onze missie om een volledig aanbod van geïntegreerde en eenvoudig te
gebruiken zakelijke software oplossingen te bieden, de software moet bereikbaar
zijn voor miljoenen gebruikers wereldwijd om ze te helpen hun business te
groeien.

Veel wensen, een oplossing; eenvoudiger
kan niet
Enquete
Creëer in enkele kliks een enquête. Het
ingebouwde sharing systeem maakt het
eenvoudig de resultaten te tracken

Evenementen
De Odoo event module helpt je evenementen te
organiseren, te promoten en te managen, online
en offline.

Community builder

Contact

Odoo for business
Stelder Verspeek Software
+31 (0)40 40 20 919
Bart Stelder
+31 (0)6 31 54 6264
www.odoo.nl
sales@odoo.nl

facebook.com/odoo
twitter.com/odoo
google.com/+Odooapps

Bouw communities, door het aanbieden van
helpfora, chat, blog platforms, mailinglijsten,
allemaal binnen de Odoo community module.

Odoo was, and still is, the only serious open source ERP package that
really integrates all aspects of business.

Philippe Cuvelier
CEO of Solirem SA

Wat is Odoo?
Odoo is een uitgebreide suite van geïntegreerde bedrijfsapplicaties met als doel je bedrijf op een hoger
niveau te tillen. Odoo is een flexibel en een eenvoudige manier om de kernactiviteiten van je bedrijf te
ondersteunen: Verkoop, accounting, HR, Marketing etc.
Meer dan 2 miljoen gebruikers wereldwijd gebruiken Odoo om hun verkoop resultaten te verbeteren, hun
operaties efficiënter te maken, hun productiviteit te verhogen en het beste uit de medewerkers te halen.
Wij zijn van mening dat software niet complex hoeft te zijn.
Wij geloven in soepel werkende volledige geïntegreerde software met veel functionaliteit.

