Wij zijn al jarenlang
partner van Zendesk
Zendesk staat aan de top van alles
wat verband houdt met online
diensten voor klantenservice.
Waarom zou jij ook niet aan de top staan? Dat is
precies waarom we Zendesk gebruiken om jouw
doel te bereiken. Want dankzij deze tool heb jij
gegarandeerd altijd een 360°-overzicht van je
klantenservice.
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Wij zijn jouw gids naar een
betere klantervaring

Wij vinden het belangrijk om steeds
een oplossing op maat te voorzien.
Ons team bekijkt graag wat we voor
jou kunnen betekenen.
Laten we samenzitten en spreken
over jouw noden.

Wij zijn jouw gids naar een
betere klantervaring

Communiceer
met je klant via
elk kanaal

Sales +32 3 303 44 90
sales@premiumplus.io

Enkele referenties

premiumplus.io

premiumplus.io

Communiceer met je
klant via elk kanaal

Wij spreken jouw taal

Wij zijn jouw gids naar een betere
klantervaring. Als Master partner van
Zendesk voorzien wij jouw bedrijf van
alle tools die noodzakelijk zijn om met
jouw klanten in contact te gaan.

Heb jij ook moeite met alle buzzwords,
vaktermen en onverstaanbare
documentatie? Dat begrijpen we.

Maatwerk
Samen met jou zoeken we naar specifieke
oplossingen om Zendesk beter te laten
werken voor jullie. Van speciale software
tot een duidelijke opleiding.

Daarom hebben we in 2012 Premium Plus opgericht.
Doorheen de jaren zijn wij de partner geworden van
meer dan 500 bedrijven in België en ver daarbuiten.
Onze focus ligt op verstaanbare oplossingen. Geen
complexe contracten of technische praat, wel een
menselijke aanpak.

Tools
Wij bouwen handige integraties en maken
deze beschikbaar voor iedereen. Zo ken
je ons misschien van onze WhatsAppintegratie met Zendesk.

Opleiding
Wil je meer kennis vergaren over
Zendesk maar heb je niet de tijd om dit
op te zoeken? Wij geven praktijkgerichte
opleidingen die jou helpen.

Wij maken
communicatie
makkelijk

Als bekroonde
Zendesk-Partner
maken wij het
verschil

