
                  

Solition levert hoogwaardige IT oplossingen voor 

heeft Solition een eenvoudige en doeltreffende

dienst bestaat uit twee onderdelen: CallMeNow

die deze dienst willen opnemen in hun eigen productassortiment.

CCaallllMMeeNNooww  

Met CallMeNow wordt de website bezoeker 

Via CallMeNow verschijnt er op de website een invoervak en een knop.

bezoeker die vervolgens zijn/haar telefoonnummer invult op 

de knop klikt wordt direct in contact gebracht met 

bedrijf.   

  

CCaallllMMeeLLaatteerr  

CallMeLater geeft de website bezoeker de mogelijkheid om een belafspraak in 

te plannen op de dag en het tijdstip waarop het hem / haar uitkomt!  De 

verbinding wordt op het opgegeven tijdstip automat

Zowel CallMeNow als CallMeLater worden enthousiast ontvangen bij onze 

klanten omdat het intensievere klantcontact de verkoopkansen vergroot. 

Beide producten zijn eenvoudig te integreren 

kunnen met enige HTML en JavaScript kennis volledig aangepast worden

de wensen van uw klant. Hier bent u als Reseller aan zet!
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VVoooorrddeelleenn  vvoooorr  ddee  CCaallllMM
 Met CallMeNow en CallMeLater heeft u een aantrekkelijk en relatief nieuw product 

biedt u nieuwe verkoopkansen bij uw (bestaande) klanten.

 Voor uw eigen CallMeNow betaalt u geen aansluitkosten en geen abonnementstarief. Alleen de 

verkeerskosten zijn voor uw rekening. Dit geeft u alle gelegenheid om uw CallMeNow te

 Voor elke CallMeNow aansluiting die u realiseert

o mag u aansluitkosten in rekening brengen

haar reseller geen aansluitkosten in rekening.

o kunt u (indien van toepassing) een tarief rekenen om de CallMeNow aan te passen aan de wensen / 

huisstijl van uw klant.

o Daarnaast ontvangt u 

gerealiseerd. 

 Uw bedrijf wordt onder de aandacht gebracht.

o Uw logo komt desgewenst 

digitale nota naar CallMeNow klanten.

o Uw bedrijf krijgt een vermelding op de CallMeNow Reseller pagina van Solition.

 

DDee  VVoooorrwwaaaarrddeenn 

De  voorwaarden die Solition aan u stelt zijn eenvoudi

 Uw bedrijf heeft affiniteit met internetdiensten en/of telecom

 Wanneer u binnen 6 maanden geen nieuwe CallMeNow aansluitingen heeft kunnen realiseren vervalt uw 

korting op het abonnementstarief van uw eigen CallMeNow. 

 

MMeeeerr  IInnffoorrmmaattiiee  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de CallMeNow of het CallMeNow Reseller Programma?

  www.solition.nl/CallMeNow

 

Wilt u zich direct als reseller aanmelden?

  www.solition.nl/CMNReseller

  

                 CCaallllMMeeNNooww  RReesseellllee

IT oplossingen voor bedrijven en is gespecialiseerd op het gebied van 

een eenvoudige en doeltreffende internetdienst ontwikkeld,  geschikt voor elk bedrijf 

CallMeNow en CallMeLater. Het CallMeNow Reseller Programma is bedoeld voor bedrijven 

die deze dienst willen opnemen in hun eigen productassortiment.  

website bezoeker een bellende klant. 

website een invoervak en een knop. Elke 

die vervolgens zijn/haar telefoonnummer invult op de website en op 

acht met een medewerker van het 

  

CallMeLater geeft de website bezoeker de mogelijkheid om een belafspraak in 

te plannen op de dag en het tijdstip waarop het hem / haar uitkomt!  De 

verbinding wordt op het opgegeven tijdstip automatisch tot stand gebracht.  

Zowel CallMeNow als CallMeLater worden enthousiast ontvangen bij onze 

klanten omdat het intensievere klantcontact de verkoopkansen vergroot. 

Beide producten zijn eenvoudig te integreren in de website van uw klant en 

ge HTML en JavaScript kennis volledig aangepast worden aan 

eseller aan zet!  

  

MMeeNNooww  RReesseelllleerr  
Met CallMeNow en CallMeLater heeft u een aantrekkelijk en relatief nieuw product 

biedt u nieuwe verkoopkansen bij uw (bestaande) klanten. 

Voor uw eigen CallMeNow betaalt u geen aansluitkosten en geen abonnementstarief. Alleen de 

verkeerskosten zijn voor uw rekening. Dit geeft u alle gelegenheid om uw CallMeNow te

Voor elke CallMeNow aansluiting die u realiseert 

mag u aansluitkosten in rekening brengen (Solition hanteert een adviesprijs van 

geen aansluitkosten in rekening. 

kunt u (indien van toepassing) een tarief rekenen om de CallMeNow aan te passen aan de wensen / 

an uw klant. Daarvoor stelt Solition gratis een JavaScript API beschikbaar.

Daarnaast ontvangt u maandelijkse provisie over elke actieve CallMeNow aansluiting die u heeft 

Uw bedrijf wordt onder de aandacht gebracht. 

desgewenst op de CallMeNow maandfacturen te staan. Solition stuurt elke maand een 

digitale nota naar CallMeNow klanten. 

Uw bedrijf krijgt een vermelding op de CallMeNow Reseller pagina van Solition.

De  voorwaarden die Solition aan u stelt zijn eenvoudig. 

Uw bedrijf heeft affiniteit met internetdiensten en/of telecom-toepassingen.

Wanneer u binnen 6 maanden geen nieuwe CallMeNow aansluitingen heeft kunnen realiseren vervalt uw 

korting op het abonnementstarief van uw eigen CallMeNow.  

ft u vragen of wilt u meer informatie over de CallMeNow of het CallMeNow Reseller Programma?

www.solition.nl/CallMeNow  

Wilt u zich direct als reseller aanmelden?  

www.solition.nl/CMNReseller  

    

eerr  PPrrooggrraammmmaa  

het gebied van internet en telefonie. Recent 

geschikt voor elk bedrijf met een eigen website. De 

Het CallMeNow Reseller Programma is bedoeld voor bedrijven 

Met CallMeNow en CallMeLater heeft u een aantrekkelijk en relatief nieuw product in uw assortiment. Het 

Voor uw eigen CallMeNow betaalt u geen aansluitkosten en geen abonnementstarief. Alleen de 

verkeerskosten zijn voor uw rekening. Dit geeft u alle gelegenheid om uw CallMeNow te promoten. 

(Solition hanteert een adviesprijs van €50). Solition brengt 

kunt u (indien van toepassing) een tarief rekenen om de CallMeNow aan te passen aan de wensen / 

Daarvoor stelt Solition gratis een JavaScript API beschikbaar. 

over elke actieve CallMeNow aansluiting die u heeft 

. Solition stuurt elke maand een 

Uw bedrijf krijgt een vermelding op de CallMeNow Reseller pagina van Solition. 

toepassingen. 

Wanneer u binnen 6 maanden geen nieuwe CallMeNow aansluitingen heeft kunnen realiseren vervalt uw 

ft u vragen of wilt u meer informatie over de CallMeNow of het CallMeNow Reseller Programma? 


