Excelead S.A.
O spółce
Model działalności

Spółka Excelead S.A. jest autorem dwóch innowacyjnych narzędzi
pro-sprzedażowych dla firm. Pierwsze z nich Calltracker analizuje
źródła ruchu telefonicznego przychodzącego do firmy. Zbierane
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telefonicznego. Coraz więcej firm korzysta z narzędzi, które
poprawią skuteczność ich sprzedaży oraz zwrot z inwestycji w
marketing
i reklamę. Drugie narzędzie Clientel jest rozwiązaniem call to
action i przyczynia się do zwiększenia sprzedażowego ruchu
telefonicznego pozyskiwanego ze strony internetowej. Generuje
wysokiej jakości leady telefoniczne. Badania wskazują, że
rozwiązania tego typu pozwalają uzyskać nawet 75% więcej
rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami. Ponadto,
spółka Excelead wykonuje dla klientów zoptymalizowane pod
kątem SEO strony internetowe. Narzędzia sprzedawane są
w modelu SaaS.
Pozycja na rynku
Calltracker ma mocną pozycję rynkową. Konkurencja jest mała. Z
rozwiązania korzysta kilkadziesiąt firm. Systematycznie pojawiają
się nowi klienci. Barierą wejścia jest większa popularność
analizowania zachowań konsumentów w internecie, aniżeli
interakcji dokonywanych na płaszczyźnie internet - telefon. Trend
wykorzystywania coraz nowszych narzędzi analitycznych skłania
coraz więcej firm do korzystania również z tego typu rozwiązań.
Clientel nie jest obecny na rynku. Zamierzamy dopiero zaproponować nasze rozwiązanie klientom. Konkurencja w tym
segmencie jest duża. Wzrastająca konkurencja stanowi barierę
wejścia na ten rynek.
Perspektywy rozwoju
Docelowym rynkiem dla Excelead S.A. są firmy posiadające strony
internetowe. Według badań http://www.coig.com.pl
w Polsce działa blisko 2,3 mln firm. Różne źródła podają, że od 60
do 85% z nich posiada własną stronę www. Średnio mamy więc
do czynienia z ok. 1,5 mln podmiotów, które mogą być
zainteresowane naszymi produktami.
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