STORYBOOK OÜ
KOOSTÖÖPAKKUMINE
EVEA liikmetele

Inforegister ja Storybook- need on tänasel päeval Eestis enim külastatud äriportaalid (450 000 – 650 000 kasutajat
kuus, päringuid ca 2 miljonit kuus) ning parim keskkond enda partnerite kõnetamiseks- keskkonda külastatakse 95%
juhtudest ärilistel kaalutlustel.
ScoreStoryBook (tõlge: hinnanguid andev juturaamat). Oleme ühte „raamatusse“ kogunud kõik Eesti ettevõtted ja
juhatuse liikmed ning hindame neid teaduslikult kinnitatud Krediidiskoori (täpsus 99,5%) abil. Jutukesi on meil
aidanud koostada tehisintellekt (storysid ca 2 miljonit) kasutades algandmetel põhinevat infot (RIK, EMTA, KR,
Ametlikud teadaanded, jpm). Kõiki artikleid on kliendil võimalik oma äranägemise järgi muuta, lisada või
eemaldada.
Kellele on keskkond mõeldud? Absoluutselt kõigile. Nii eraisikule otsustamisprotsessis kaasaaitamiseks kui ka
ettevõtjatele oma juhtimiskvaliteedi parandamiseks. Oleme lisaks turundusjuhtimisele katnud ära veel viis peamist
valdkonda: toote/teenuse-, personali-, müügi-, krediidi- ja võlajuhtimise moodulid. Need valdkonnad on praktiliselt igal
toimival ettevõtjal murekohaks ning me oleme koondanud oma klientide heaks tööle oma Grupi kõik 5 ettevõtet, et
pakkuda maksimaalne teenuste katvus ja rahulolu:
•
•
•
•
•

Kreedix OÜ (krediidijärelvalve, inkasso, võlahaldus)
Register OÜ (www.inforegister.ee bränd, krediit)
Storybook OÜ (www.storybook.ee: müük, turundus, personal, krediit, võlahaldus)
1Contact OÜ (turunduslistid)
Eesti Võlausaldajate Liit (võlausaldajate kaitse)

ÜLEVAADE
STORYBOOK OÜ esitab selle pakkumise, et toetada EVEA liikmete eesmärkide saavutamist uute usaldusväärsete
klientide leidmisel, tõhusamal krediidi- ja võlajuhtimisel ning tugevamal turundusel.
Eesmärgid, mida aitame täita:
1.
2.
3.
4.

5.

Müügikäibe kasvatamine läbi innovaatiliste protsesside (otseturundus, tellimustööd, kliendinimekirjad)
Turunduse ja brändituntuse tugevdamine (sisuturundus, Meedialehe haldamine, Profiili kujundus)
Kvaliteetse ja professionaalse personali värbamine ning tööandja brändi kuvand (tööturg)
Tipptasemel krediidiraportite kasutus:
Ettevõtete raportid (prognoosbilanss, kasusaajate võrgustik, Ülevaade)
Juhatuse liikmete raportid (CV, juhi finantsid, juhi kohustused)
Välisraportid ja välisettevõtete monitooring (raportid)
Iganädalane kliendiportfelli analüüs
Lisavõimalused- ja teenused

MEIE PAKKUMINE
Kõik EVEA liikmed saavad hinnakirjast (https://scorestorybook.ee/hinnapakkumine) 20% hinnasoodustust.
Soodustuse kasutamiseks palume kasutada märksõna „EVEA“

KOKKUVÕTE
Soovime anda ettevõtjate kasutusse multifunktsionaalse tööriista, millega saab firmajuht lahendatud kõik
ettevõtluses tekkivad murekohad turundusest võlajuhtimiseni.
Oleme võimekad teostama ka rätseplahendusi vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

Kasutage seda soodsat võimalust soetada endale vajalik pakett ning broneerige ka koolitus, et antud
lahendused enda jaoks maksimaalselt tööle rakendada.

Heade koostöösoovidega
Liisi Raudsik
Kreedix Grupp
Tegevjuht
+372 507 9255
liisi@storybook.ee

