Script de call center

HP SureSupply Auto-Delivery
Frase de abertura
Você é o responsável pela solicitação de cartuchos de tinta e/ou toner para o conjunto de dez ou mais impressoras de sua
empresa? Seu escritório poderia se beneficiar com uma maneira mais fácil e conveniente de monitorar e solicitar cartuchos?
Você gostaria de reduzir seu estoque de cartuchos e liberar mais espaço de trabalho? Você gostaria de reduzir reclamações
e solicitações urgentes quando as impressoras ficam sem tinta ou toner? Você está procurando uma oportunidade livre de
riscos para gerenciar cartuchos, sem custo, sem contrato e sem comprometimento?
Em caso afirmativo, então você pode estar interessado em um novo serviço chamado SureSupply Auto-Delivery que nós,
juntamente com a HP, estamos oferecendo para determinados clientes. O Auto-Delivery ajuda a garantir que você nunca
fique sem cartuchos, e reduz a necessidade de manter cartuchos extras à disposição. Posso falar mais sobre isso?

Visão geral do programa
Veja como funciona. Quando seus cartuchos estiverem acabando, o Auto-Delivery envia um pedido de cartucho para [seu
fornecedor de cartuchos]. [Seu fornecedor de cartuchos] entrega o cartucho e faz a cobrança, exatamente como fazemos
hoje. É simples assim. Não há riscos. Não há contratos, comprometimentos nem valores mínimos. Você pode cancelar a
qualquer momento sem nenhum custo extra.

Após o cliente mostrar interesse: Guia da conversa
• O Auto-Delivery é a maneira mais fácil e conveniente de repor cartuchos para um conjunto de impressoras.
• Você permanece no controle ao escolher se deseja aprovar os pedidos ou capacitar pedidos automáticos.
• Você obtém o cartucho certo na hora certa, antes de ficar sem imprimir, assim você pode reduzir seu inventário de

cartuchos.

Chamada à ação
• Irei enviar um e-mail com um link onde você poderá saber mais e se inscrever no Auto-Delivery. A configuração é fácil. Irei

incluir instruções passo a passo em meu e-mail.
• Se você permitir, entrarei em contato na próxima semana para ver se você tem alguma dúvida em relação ao programa

Auto-Delivery.
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