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Co to jest Limtel.pl ?

Limtel.pl jest internetową platformą, dzięki której możesz przygotować 
infolinię lub centralę telefoniczną przy pomocy przeglądarki internetowej. Nie 
musisz instalować niczego na swoim komputerze, kupować drogiego sprzętu 
ani zatrudniać specjalistów. Wszystkim zajmują się nasze serwery i zespół pro-
fesjonalistów.

Dzięki przeniesieniu centrali do Internetu możesz dodatkowo połączyć tele-
fony z Twoją stroną www, systemem CRM i sklepem internetowym w celu   
zautomatyzowania oraz usprawnienia obsługi klienta.

Oferujemy numery z każdej strefy numeracyjnej w Polsce oraz numery 801. 
Dla osoby wykonującej połączenie nie ma żadnej różnicy czy dzwoni na numer 
obsługiwany przez Limtel.pl, czy na zwykły telefon stacjonarny w biurze.

Zapoznaj się z przykładami użycia naszych usług, a na pewno 
znajdziesz w nich rozwiązania, które usprawnią pracę Twojej 
firmy.



Pan Lim prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje 
się sprzedażą sprzętu AGD na portalach aukcyjnych. Ponieważ chce 
utrzymać kontakt z klientami podaje na aukcjach numer swojego pry-
watnego telefonu komórkowego.

Niestety, nie wszyscy klienci szanują czas wolny pana Lim. Telefony 
otrzymuje również w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy.

Jak Limtel.pl rozwiązał ten problem?
Pan Lim założył numer stacjonarny w Limtel.pl, który podaje na swoich aukc-
jach. Każde połączenie wykonywane na ten numer we właściwych godzinach 
kierowane jest na prywatny telefon komórkowy.

Aby uchronić się przed nieuczciwymi klientami, każda rozmowa jest dodatkowo 
nagrywana. Nagrania są bezpiecznie przechowywane na serwerach Limtel.pl 
i możliwe do odsłuchania albo ściągnięcia na komputer. W ten sposób pan Lim 
zabezpieczył się przed nachalnymi i nieuczciwymi klientami.
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Pan Lim postanowił zajmująć się projektowaniem ogrodów. W tym 
celu zamierza przeprowadzić analizę swojej działalności, tak by 
zwiększyć skuteczność swoich reklam.

Firma Pana Lima ogłasza się w prasie i Internecie, posiada kilka billboardów 
w mieście oraz reklamuje się w lokalnej rozgłośni radiowej. Jednakową kwotę 
inwestuje we wszystkie kanały reklamy, nie wiedząc jednak, które z nich 
generują sprzedaż.

Jak Limtel.pl rozwiązał ten problem?
Firma założyła 4 wirtualne numery telefonów. W każdej z reklam pojawił się 
inny numer. Wszystkie jednak prowadziły do biura Firmy, a każde połączenie 
zostawiało ślad w systemie. 

Po pewnym czasie statystyki wygenerowane przez Limtel.pl jasno pokazały, 
że najwięcej telefonów generuje reklama w Internecie, a z ogłoszenia w radiu 
nie zadzwonił żaden klient. Dzięki temu pieniądze przeznaczane na reklamę 
radiową zostały przesunięte na kampanie Internetowe, jeszcze bardziej 
zwiększając sprzedaż usług Firmy.
Zachęcona sukcesem Firma postanowiła użyć platformy Limtel.pl do uzyska-
nia kolejnych cennych informacji. Przed wprowadzeniem do oferty nowego 
produktu zbadała preferencje byłych klientów w tej materii.

Za pomocą Limtel.pl zamówiono profesjonalne nagranie lektorskie z pyt-
aniem o zainteresowanie tego typu usługami i automatycznie zadzwoniono 
do kilkuset osób. Informacje te pozwoliły podjąć decyzję czy warto kupować 
sprzęt i inwestować w szkolenia pracowników. 

W ten sposób pan Lim zabezpieczył się 
przed nachalnymi i nieuczciwymi klientami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
LUB WEJDZ NA STRONĘ:

www.adtrack.pl

biuro@limtel.pl
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Jak Limtel.pl rozwiązał ten problem?

Sklep zamówił numer 801. Dzięki Limtel.pl przygotował przez przeglądarkę 
internetową profesjonalne menu wyboru. Nie musiał nawet inwestować 
w nagrania lektorskie, z pomocą przyszedł tu syntezator mowy – wystarczyło 
napisać, jaką zapowiedź usłyszą dzwoniący.

Aby nie płacić za przekierowania rozmów do konsultantów, Sklep zdecydował 
się na transfer rozmów na ich komputery, tak by można było odbierać 
połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego.
Wszyscy konsultanci są dostępni pod jednym numerem 801, a rozmowy do 
nich są inteligentnie kolejkowane i rozdzielane. Jeżeli wszyscy są zajęci, 
klient słyszy melodię i czeka na swoją kolej.
Dodatkowo infolinia potrafi automatycznie sprawdzić stan paczki, 
komunikując się z oprogramowaniem sklepu internetowego i samodzielnie, 
o każdej porze dnia i nocy, poinformować o stanie zamówienia. 

Jak to zrobić?

Limtel.pl posiada rozwiązania zarówno dla tych, którzy mając wiedzę 
informatyczną chcą tworzyć systemy stworzone na własne potrzeby, jak i dla 
tych, który wolą, z pomocą prowadzącego za rękę kreatora, szybko i sprawnie 
otrzymać działające linie telefoniczne.

Sklep Internetowy Pana Lima chce podnieść jakość obsługi oraz 
swój prestiż przez wprowadzenie infolinii. Nie chce jednak 
kupować centrali telefonicznej za kilkanaście tysięcy złotych.
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Wejdź na www.limtel.pl i dowiedz się więcej!
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Limtel oferuje znacznie więcej usług dla firm

Wspomaganie
sprzedaży

Wspomaganie
marketingu

Wspomaganie obsługi

TeleAnkiety.pl
Proste i skuteczne narzędzie do 
przeprowadzania tele ankiet. 

TeleKomunikaty.pl
Wyślij komunikat głosowy nawet 
do 100 000 osób.

limSMS.pl
Proste i skuteczne narzędzie do 
wysyłania kampanii SMS. 

AdTrack.pl
Zbadaj efektywność swoich 
kanałów reklamowych.

LiMail.pl
Wysyłaj skuteczne i efektywne 
kampanie mailowe.

TeleMarketing365.pl
Innowacyjne rozwiązanie Call 
Center dla każdego przedsiębiorcy.

TeleGuzik.pl
Przycisk na stronie, który umożliwi 
połączenie z twoim telefonem.

TelePrzekierowanie.pl
Numer telefonu z dowolnego mia-
sta przekierowany na twój telefon.

UkryjNumer.pl
Ukryj swój numer telefonu na aukc-
jach i w serwisach ogłoszeniowych.

TwojaInfolinia.pl
Zbuduj własną infolinię i zredukuj 
ilość zapytań do konsultantów.

MiniCentrala.pl
Proste, bezkosztowe i efektywne 
centrale telefoniczne online.

LiniaAlarmowa.pl
Zachowaj kontakt z klientem 24 
godziny na dobę. 



Adres:
Limtel Sp. z o.o.
ul. Polna 19
10-059 Olsztyn

tel. (89) 722 89 89
tel. 801 009 190
e-mail: limtel@limtel.pl
www.limtel.pl
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