Wrocław, 14.06.2018

Umowa deweloperska w aplikacji mobilnej
Vantage Development stawia na innowacyjną komunikację z klientami
Wprowadzenie elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) w czerwcu 2017 roku było
ważnym krokiem dla spółki Vantage Development, usprawniającym proces komunikacji z
klientami. Już wkrótce, dzięki wdrożeniu mobilnej aplikacji, osoby kupujące mieszkania u
wrocławskiego dewelopera będą mogły m.in. zapisać się na odbiór mieszkania, pobrać fakturę
czy złożyć wniosek o wydanie dokumentów za pośrednictwem telefonu.
Po raz kolejny Vantage Development jako lider rynku stawia na najnowsze rozwiązania w dziedzinie
obsługi klienta. Już dziś proces zakupu mieszkania i związane z nim formalności są w dużej mierze
zautomatyzowane. Wszystko dzięki systemowi Properto, zintegrowanemu z firmowym obiegiem
dokumentów, systemem księgowym oraz stroną www. Funkcjonuje on na wiodącej platformie
oprogramowania CRM – Salesforce, który zapewnia bezpieczeństwo, harmonijny przepływ danych i
innowacyjne rozwiązania.
- Zdajemy sobie sprawę, że liczba i oczekiwania naszych klientów cały czas rosną, dlatego naszym
celem jest udoskonalanie procesu deweloperskiego. Podobnie jest z EBOK, który przechodzi
nieustanne zmiany. Obecnie po zalogowaniu się klient w jednej chwili uzyskuje dostęp do informacji
na temat statusu swojej umowy i płatności, może pobrać dokumenty inwestycji lub zapisać się na
wizytę na budowie czy zgłosić usterkę - mówi Alicja Czajer-Puchalska, kierownik sekcji sprzedaży.
Od momentu uruchomienia systemu z takiego sposobu komunikacji skorzystało już 76% klientów.
Użytkownicy chętnie zapisują się elektronicznie na wydarzenia, organizowane przez dewelopera (930
osób) i składają wnioski w różnych sprawach (240).
Umowa w telefonie
Ze statystyk zgromadzonych przez dewelopera wynika, że już 37% ruchu na stronie www odbywa się
poprzez urządzenia mobilne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów powstała mobilna
aplikacja, która sprawi, że komunikacja z deweloperem stanie się jeszcze prostsza.
- Klienci w każdej chwili będą mogli sprawdzić czy ich pieniądze wpłynęły na konto dewelopera,
obejrzeć aktualny dziennik budowy czy znaleźć dane kontaktowe do swojego opiekuna w
dedykowanym interfejsie. W wypadku usterek, wystarczy zrobić zdjęcie telefonem, a następnie
dołączyć je do zgłoszenia, wysyłanego poprzez aplikację. Będzie również możliwość zapisania się na
dni otwarte, odbiór mieszkania czy podpisanie umowy końcowej – mówi Łukasz Mieszkalski,
menedżer IT Vantage Development.
Proces zakupu mieszkania od strony formalnej może wydawać się skomplikowany, jednakże dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych technologii stał się bardziej uporządkowany. EBOK i aplikacja mobilna
to proste narzędzia, które usprawnią dwustronną komunikację. Specyfika branży powoduje, że
podpisanie umowy przedwstępnej jest najczęściej dopiero początkiem budowania wieloletniej relacji
pomiędzy firmą a klientem. Vantage Development wie, że to wartość, w którą warto inwestować.

Aplikacja mobilna Vantage Development zostanie udostępniona klientom do końca lipca 2018
roku. Za jej przygotowanie, podobnie jak w przypadku systemu Properto odpowiada firma
Enxoo.
***
Vantage Development opiera swój sukces i pozycję lidera rynku nieruchomości na zadowoleniu
tysięcy klientów. Firma skoncentrowana jest na perspektywicznym rynku wrocławskim oraz
systematycznie rozszerza działalność w innych miastach Polski, m.in. Warszawie. Doświadczenie w
realizacji wieloetapowych inwestycji takich jak np. Promenady Wrocławskie, wzbogaconych o
niezbędną infrastrukturę i tereny rekreacyjne pokazuje, że spółka to deweloper, któremu można
zaufać.
Potwierdza to również członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich, organizacji dla której
najwyższe standardy działalności są absolutnym priorytetem.
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