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Placera hjältar i din support
Oavsett vilken bransch du befinner dig i så uppskattar dina kunder alltid en tillgänglig och kunnig support.
Detta gäller inte minst webbhotellsbranschen. Alla företag behöver ha en bra Internetnärvaro, men att komma
igång med domännamn, hemsida och e-post är något som många tycker är komplicerat. Kunderna kommer ofta
snabbt i kontakt med kluriga tekniska begrepp vilket ger en uppförsbacke som gör att de tvingas fokusera på
annat än sin kärnverksamhet.
Tekniska hinder är något som Loopia ständigt arbetar bort för sina kunder. Genom att göra tjänsterna så enkla
som möjligt och satsa på en kunnig och kundfokuserad svensk support med bra öppettider minskas barriärerna.
Med tillgänglig support via e-post, telefon, chatt eller sociala medier ökar kontaktytorna med kunderna.
Många större utländska webbaserade tjänster är svåra att nå om du behöver hjälp. De erbjuder få kontaktytor och
vägen fram till rätt person kan vara omständlig och tidsödande. I de allra värsta fallen måste du förlita dig på att
andra kunder hjälper dig via företagets supportforum. Loopia väljer att gå i motsatt riktning.
– Vi är övertygade om att alla som säljer tjänster eller produkter på nätet tjänar på att ha en bra support.
Konkurrensen är stenhård i många branscher, men genom att ge kunderna möjlighet att få en personlig
kontakt med en duktig kundtjänst eller support skiljer du dig från mängden, säger Jimmie Eriksson, vd på
Loopia. Pris är en viktig faktor för många när de väljer leverantör, men att känna sig trygg och att veta att
man får bra hjälp vid behov är än mer avgörande för de flesta privatpersoner och företagare.
Supporten har alltid varit en central del i Loopia. Med det nya konceptet "Loopia Super-support" vill man
konkretisera och lyfta fram vikten av supporten ännu mer, både externt och internt. Lika viktigt som det är för
kunderna med en bra support är det att alla internt, oavsett avdelning, förstår vikten av supportens arbete.
Kundtjänst och support är tyvärr lägre stående avdelningar på många företag trots att supporten är den avdelning
som har mest kontakt med kunderna. Supporten är därför helt avgörande för hur företaget uppfattas och hur
nöjda kunderna är. Placera därför dina hjältar i supporten.

Video (avsnitt #1 av Super-support):
https://www.loopia.se/supersupport/?video=01
Bilder på Jimmie Eriksson:
http://www.flickr.com/photos/75530038@N07/sets/72157635387518383/
Bilder på Super-support:
http://www.flickr.com/photos/75530038@N07/sets/72157636390331685/
För mer information, kontakta;
Jimmie Eriksson, VD, Loopia i Västerås, 070-227 74 79, jimmie.eriksson@loopia.se
Webbkomet arrangeras av Loopia AB för att lyfta fram och främja Svenska webb- och onlineprojekt, oavsett om de är internationella, nationella eller lokala.
Vårt mål är att Sverige ska ha en fortsatt stark position på Internetkartan med nya innovativa onlinetjänster. Loopia är Sveriges främsta leverantör av webbhotell
och domännamn. www.webbkomet.se
Loopia AB är ett av Sveriges största och snabbast växande webbhotell. Företaget är en del av Visma, Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom
program och system, outsourcing, inköp och inkasso, retail IT-lösningar samt projekt- och konsulttjänster. Loopia erbjuder både privatpersoner och företag
innovativa lösningar för hantering av sina webbsidor och epost. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser. Loopia har idag
verksamhet i Sverige och i Serbien. Se även www.loopia.se.
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