Vil du have mere tid til dine kunder, og
samtidig tjene flere penge?
Hvad er CBIT Wellness?
CBIT Wellness er et booking-og kassesystem, som benyttes af
mere end 500 hudplejeklinikker og kosmetologer. Men systemet
kan også med fordel anvendes af alle andre behandlere, der
lever af at sælge deres tid.
Du får ét online-system med alt hvad du skal bruge for at få
succes med din forretning: Online booking, kassesystem, kundekartotek, SMS/e-mail påmindelser, e-mail nyhedsbreve, trigger
e-mails, salgsstatistikker og meget mere.
Systemet hjælper dig med at øge dit salg, øge antallet af nye
kunder og får dem til at besøge dig oftere. Samtidig sparer du
masser af tid i hverdagen. CBIT Wellness kører over internettet,
og du skal kun bruge en computer for at komme i gang.
Du øger dit salg
Du lærer dine kunder bedre at kende og kan sælge mere til
dem. Dine kunder kan optjene bonuspoint, så du sikrer dig, at de
altid handler hos dig. Du kan også se, hvilke medarbejdere der
sælger bedst, og hvem der er mest booket, så du kan forbedre
indtjeningen i forretningen.

Kunderne besøger dig oftere
Med CBIT Wellness kan du sende trigger e-mails, som får
kunderne til at besøge dig oftere. Trigger e-mails er målrettet
markedsføring. Det betyder, at du f.eks. kan sende en e-mail til
de kunder, der ikke har været til behandling hos dig de sidste
6 måneder - og endda kombineret med et godt tilbud. På den
måde får du masser af ekstra bookinger.
Du får flere kunder
Med online booking kan dine kunder selv bestille en tid på
din hjemmeside. Det betyder at flere nye kunder som ser din
hjemmeside bestiller tid hos dig. Du mister ingen kunder, når du
er i behandling, og ikke kan tage telefonen. Du henviser bare til
online booking på telefonsvareren.
Du sparer tid i hverdagen
Det er hurtigt at booke kunderne ind i kalenderen og modtage
betalinger. Kundens køb registreres automatisk i din kasserapport, og produkterne trækkes fra varelageret med det samme.
Du sparer derfor meget tid på regnskab, lageroptælling og
andre administrative opgaver.

CBIT Wellness og specifikke funktioner
• Kalender
• Behandlinger
Nemt og hurtigt overblik over kalenderen. Book eller ret aftaler på ingen tid.

• Online booking

Dine kunder kan nemt og enkelt
bestille tid via din hjemmeside. Du får
færre telefonopkald, samtidig med at
du får flere kunder.

• Sms og e-mail påmindelser

Færre udeblivelser og bedre kundeservice.

• Kundekartotek

Tidligere køb, bookinger, journaler
og alle andre kundeinformationer
gemmes automatisk.

• Kasse

Spar tid ved betaling. Bookingen
over føres direkte fra kalenderen til
kassen.

• Økonomi

Alle dine ydelser oprettes i CBIT
Wellness. Du kan nemt tilføje nye.

• Medarbejdere og arbejdstider

Styring af hvilke medarbejdere, der
kan lave hvilke behandlinger, og
deres arbejdsskema.

• Ressourcestyring

CBIT Wellness holder styr på dine
apparater, kabiner og lignende, så
der ikke sker dobbelt-bookinger.

• Statistik

Se hvem der sælger bedst, og hvem
som er mest booket.

• Gavekort

Smid gavekortsbogen ud og hold styr
på solgte og indløste gavekort.

• Klippekort

Salg af klippekort til f.eks. behandlingsforløb styres nemt og enkelt.

• Varelager

Komplet overblik over hvilke produkter du har på lager. Opdateres
automatisk, når du sælger produkter.

• Kundeundersøgelse

Udsend automatisk et spørgeskema
på e-mail til dine kunder, når de har
besøgt dig.

• Kundeloyalitet

Dine kunder kan opspare bonuspoint,
når de køber hos dig.

• E-mail og SMS markedsføring

Send gode tilbud og nyheder til dine
kunder på e-mail og SMS. Og se hvor
meget du tjener på det.

• Trigger e-mails

Send automatiske e-mails til de kunder, som f.eks. ikke har besøgt dig i 6
mdr. Vi har mange relevante trigger
e-mails klar til dig.

Komplet overblik over omsætning og
betalinger.

Fra 195 kr. pr. måned! Se alle priser på cbitwellness.dk
Midste størrelse

Ring til os på +45 3524 0810 og book en gratis præsentation af CBIT Wellness.
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