Ta kontroll över din försäljning
i digitala kanaler.

Tillsammans skapar vi
bilbranschens egna
digitala marknadsplats.

Dina kunder besöker bilhallen allt mer sällan.
Köpresan startar på internet och tar kunden
förbi åtskilliga hemsidor och annonsplatser
innan han eller hon hittar fram till dig.
Wayke är en enkel, trygg och inspirerande
marknadsplats för begagnade bilar och kring-

tjänster. Ett sätt för dig att möta kunden
tidigare i köpprocessen online. Du kommer
få bättre kontroll över kundrelationen och de
affärer som idag hotas av konkurrenter till
bilbranschen. Med Wayke får du åter möjlighet
att hjälpa kunden genom hans eller hennes
köpprocess på ett sätt som du vill.

Nya möjligheter till
bevakning och uppföljning.
Wayke kommer att förändra ditt sätt att sälja bil.
Snabbt och enkelt lägger du upp nya annonser och
följer upp arbetet med Waykes analysverktyg.
Du skapar din egen shop-in-shop med kringtjänster
som finansiering och försäkring. De smarta sökfunktionerna hjälper kunden att hitta en bil som
passar utifrån bestämd prisnivå och geografiskt
område.
Du sitter på all kunddata och kan snabbt skräddarsy
alla erbjudanden. Med Wayke tar du helt enkelt
tillbaka kontrollen över kundrelationen.

Wayke i korthet.
○ Wayke är en ny enkel, trygg och inspirerande digital
handelsplats för begagnade bilar och kringtjänster.

○ Köpprocessen startar idag oftast på nätet. Med Wayke
kan du få kontakt med dina kunder mycket tidigare.

○ Möjlighet till direktkontakt med potentiella kunder
via telefon, chatt, sms och e-post.

○ Analysverktyg för att kunna optimera dina kundrelationer
och skräddarsy erbjudanden.

○ Shop-in-shop lösningar för att kommunicera kringtjänster.
○ Sökfunktion som matchar rätt kund med rätt objekt.

Enklare, tryggare och
mer inspirerande.
Många kunder letar bil på internet. Men det är inte
alltid så lätt att hitta rätt. Ofta krävs det mycket
förkunskaper och en stark känsla för vad det är
man letar efter. Med Waykes sökfunktionalitet och
din personliga rådgivning blir kundresan enklare och
tryggare.
Matchningen går snabbare och blir mer personlig
utifrån kundens profil och intressen. Kontakten
sköter du smidigt via chatt, e-post eller sms. Om
inte du och kunden kommer överens om att pratas
vid i telefon eller ses i bilhallen.

TECKNINGSPERIODER

”Early bird deal”

Gäller fram till 7 juli

Avtalsperiod:

1 år med en månads uppsägningstid

Fakturering:

Månadsvis

Rabatt:		

100 % på abonnemangskostnad för 2017

Teckningsperiod 2

Gäller 8 juli till 16 oktober

Avtalsperiod:

1 år med en månads uppsägningstid

Fakturering:

Månadsvis

Rabatt:		

50 % på abonnemangskostnaden fram till 31 januari 2018

Teckningsperiod 3

Gäller från 17 oktober

Avtalsperiod:

1 år med sex månaders uppsägningstid

Fakturering:

Månadsvis

Rabatt:		

–

PRISMODELL

Pris / månad
Grundabonnemang

Admin

Marknadsplats

Digital ÅF

0–10 annonser

189

945

284

11–50 annonser

330

1650

495

51–100 annonser

600

3000

900

101–150 annonser

870

4350

1305

151– annonser

1050

5250

1575

0-50 annonser

300

1500

450

51- annonser

500

2500

750

Huvudanläggning

Filial

Hör av dig om du vill veta mer eller ansluta dig till Wayke!

info@wayke.se
Tjänsten kommer att ägas av bi lhandlarna inom MRF via Föreningen Svensk Bilhandel.

