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Early Birds : last call!

Meer info ?

Alle informatie over
het systeem vind je
ook hier
25 Early Birds

Digitaliseren, stap voor stap.
Digitaliseren zorgt voor tijdswinst, inperking administratie en slim
gebruik van je data. Wanneer je met het CRM systeem aan de slag
gaat, reflecteer je sowieso over je datagebruik en datastromen in je
organisatie.
Bij de opstart ondersteunen we je bij het structureren en de migratie
van je contactgegevens, op basis van je werking.
De Koning Boudewijnstichting bracht een interessante handleiding
uit. Een aanrader. En hier te downloaden.

We vliegen er in
met 25 organisaties,
de ‘Early Birds’. Die
een mooie korting
van 1200 euro
genieten.

Download hier de Publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Socioculturele Intelligentie
Het systeem is opgebouwd op maat van de eigenheid van de
organisaties binnen de socioculturele sector.
Meer zelfs, omdat we het enkel uitrollen met socioculturele
organisaties die het gebruiken en continu op zoek gaan naar de
gemeenschappelijke noden en behoeften, ontwikkelt het systeem
zich ook de komende jaren meer en meer op basis van het
socioculturele sector-DNA.
Hier geen artificiële maar socioculturele intelligentie !
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Intekenen

Wens je in te
tekenen in het
systeem? Mail naar
luk@scwitch.be en
we contacteren je
graag.

PRESENTATIE EN INFOFILMPJES : WAT KAN HET SYSTEEM?
28 september lichtten we de werking van het systeem toe voor 90 geïnteresseerden. Niet live,
helaas, maar het online-verhaal leverde wel een 30 minuten filmpje op waarin we de werking
toelichten.
• Sessie gemist, maar stiekem toch benieuwd?

volg het hier met dit paswoord : $m31WQ+G

• Benieuwd naar de basisprincipes en toepassingen?

Kijk hier naar de demofilmpjes

Wat kost het systeem ? Opstartkost + Abonnement berekend op aantal medewerkers in de organisatie.
small

medium

200 euro

350 euro

500 euro

per maand incl

per maand incl

per maand incl

1-5 VTE

6-15 VTE

15-30 VTE

Opstartkost: 1200 euro

large

MAAR
Early Birds betalen
geen opstartkost !

Early Birds

Een CRM- systeem met service
Een systeem vraagt ook ondersteuning en service.
Bij opstart van het systeem voorzien we
ondersteuning voor de opstart en migratie
Het abonnement biedt ook maandelijkse support.
En jaarlijks bekijken we met de gebruikers de
noden en behoeften voor verdere ontwikkeling.
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laatste plaatsen
Jawel! Er is heel wat interesse .
Genieten van 1200 euro korting en extra
ondersteuning?
15 oktober is de deadline
Contacteer ons via luk@scwitch.be

