
RESULTATSIDA 
Maximera din försäljning med 
Adfenix nya resultatsida
Du känner väl till att vi skapar en lättöverskådlig resultatsida för varje 
kampanj du startar via oss?

Denna sida hjälper dig att påvisa effekten av den digitala kampanjen 
till din säljare. Se till att hålla utkik i din inkorg nästa gång du beställt en 
kampanj, resultatsidan har nämligen aldrig haft en mer självklar plats.

Nästa generation av vår resultatsida är nu lanserad. I denna uppdatering har vi gjort en 
rejäl facelift, allt för att säkerställa att du och din mäklarbyrå är i centrum när resultaten 
presenteras till din säljare. Några höjdpunkter med denna uppdatering: 

Ny sektion för dig och dina uppgifter.

Du. Och mäklarbyrån som avsändare.

Möjlighet att bjuda in flera säljare. Samtidigt.

Svart på vitt. En sida du vill skriva ut.

Nu ser du bättre ut än någonsin på kampanjens resultatsida. 
På denna sektion lyfter vi upp ditt namn, telefonnummer, email 
samt även namnet på det kontor du arbetar på idag. När din 
säljare visar upp resultaten för vänner och familj, garanterar vi 
att just du står i centrum.

I ett led att stärka relationen till dina kunder har vi nu 
ersatt Adfenix logotyp med namnet på den mäklarbyrå du 
representerar idag. Allt för att stärka bandet till dig och ditt 
varumärke.

Att bjuda in dina säljare till kampanjens resultatsida har aldrig 
varit enklare. Nu har vi möjliggjort så att du med ett enkelt 
klick kan bjuda in upp till fem säljare på en och samma gång.

Föredrar din säljare att få resultaten från kampanjen 
presenterad svart på vitt i utskrivet format? Inga problem. 
Vi har uppdaterat utskrifts-versionen av resultatsidan till 
den absolut snyggaste någonsin. Allt presenterat på en och 
samma sida.

Tips
Se till att hålla dina säljare i 

loopen genom att bjuda in dem 
till resultatsidan. De säljare som 

blir inbjudna besöker i regel 
resultatsidan flera gånger dagligen.



Exempel 
resultatsida
Värden och 

layout enbart 
som illustrativt 

exempel.


