Vi får din organisation att växa!
PRODUKTBLAD
Givar- & Medlemsdatabaser
PressData erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där medlems- och insamlingssystemet
är det centrala navet. Genom PressDatas CRMlösning och tillvalstjänster kan du som kund
helt fokusera på din egen organisation och dess
utveckling. En väl fungerande lösning ger goda
förutsättningar att finna, vinna, utveckla och
behålla medlemmar och givare. PressData strävar
efter att finna bästa möjliga lösning för varje unik
kund. Därigenom kan tid ägnas åt att öka antalet
givare och medlemmar och stärka er ställning på
marknaden.
Grundfilosofin hos PressData är:
”Låt kundens egen kompetens till 100% ägnas åt kärnan i den egna verksamheten”.
Som kund till PressData får du alltid excellent service oavsett storlek. Alla kunder behandlas likvärdigt och har
också tillgång till all funktionalitet i databasen. Hos PressData är alla kunder ”A-kunder”.
PressData tillhandahåller bl a följande tjänster:
•

Egen databas för varje kund

•

Gränssnitt

•

Funktionalitet för givar- & medlemshantering

•

Statistik- & kampanjuppföljning

•

Toppklassat säkerhetssystem

•

Betallösningar

•

Integration

•

Rutiner

•

Processer

•

Urval

•

Adressfiler
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Exempel på statistik- & kampanjuppföljning

Intresserad av att veta mer om våra tjänster inom
givar- och medlemsdatabaser?
Kontakta oss redan idag!

Marknadens mest pålitliga
och naturliga partner i valet
av affärssystem

Besök:
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma

Post:
Box 3217
10364 Stockholm

Telefon: 08-738 47 00
Epost: info@pressdata.se
Webb: www.pressdata.se

