
Sua empresa e seu cliente,
sempre no mesmo canal.

 

A Zendesk ajuda você a estar sempre no mesmo canal que seu cliente.

Faça um teste gratuito

Transforme sua empresa enquanto ela se expande e
descubra como melhorar a experiência do cliente com Zendesk.

Na Zendesk nosso compromisso é proporcionar 
experiências excelentes para os seus clientes.

Temos uma família de produtos que se adaptam ao 
tamanho e às necessidades de cada empresa.

a Omnicanalidade

O Zendesk Suite inclui quatro produtos 
poderosos:

Descomplica alcança excelência no 
atendimento aos alunos com a Zendesk.

O Airbnb oferece um serviço de 
atendimento ao cliente 24 horas, 
todos os dias da semana, com a 

ajuda do Guide e do Support.

Como transformar esses momentos tensos de atendimento 
ao cliente em uma experiência melhor?

O Zendesk Suite oferece um pacote completo 
e com uma característica fundamental:

Uma maneira única de estar conectado com os 
clientes, independente do canal que eles usam.

Outras empresas já estão nesse caminho, melhorando a 
experiência dos clientes.

Você começa a 
viajar para encontrar 

seus clientes.

Você sabia que…?

Inclusive, eles estão dispostos a abandonar 
uma marca no caso de mau atendimento.

dos clientes dizem 
ter menos paciência 
ao longo dos últimos 

cinco anos.

61%

gostariam de trocar de 
um canal para outro 

sem ter que repetir as 
mesmas informações.

63%

esperam que as empresas 
ofereçam canais 

automáticos de atendimento, 
sem a intervenção humana.

87%

A parceria da Loggi com Zendesk 
revoluciona logística de entregas expressas.

Udacity   supera   metas   de   vendas  
 com apoio das soluções da Zendesk.

As empresas 
crescem e chega a 

hora de fazer 
algumas mudanças.

Eles são o centro da sua 
empresa e  esperam 

experiências melhores.

que reúne todas 
as interações 

com seu cliente 
em um só lugar.

um serviço de 
chat ao vivo e 
mensagens.

uma central de 
chamadas 

personalizada para 
cada cliente.

uma base de 
conhecimento e 

autoatendimento 
inteligente.

https://www.zendesk.com.br/register/

