
Assistente Signia

ASSISTENTE SIGNIA 

O ASSISTENTE PESSOAL 
DA AUDIÇÃO DO SEU 
CLIENTE

signia-pro.com.br/assistente-signia

COM O NOVO A SSIS TENTE SIGNIA VOCÊ PODE:

• Garantir a seus clientes um suporte 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.

• Aumentar a satisfação do  seu cliente e a sua taxa de conversão.

• Aumente a qualidade das consultas de acompanhamento com os 
insights recebidos em tempo real.

• Realizar ajustes com mais facilidade acompanhando exatamente 
como seus clientes escolhem a personalização da sua experiência 
auditiva.

• Reduzir o número de retornos não necessários

Para aproveitar todos esses benefícios, incentive seus clientes a 
usar o Signia App - é um pequeno esforço que garante uma grande 
recompensa para você e para eles.
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O Signia App é compatível com Android e iOS.  
Baixá-lo da Apple App Store ou Google PlayStore é gratuito.

As informações deste documento contêm descrições gerais das opções técnicas 
disponíveis, que nem sempre devem estar presentes em casos individuais e estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
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     A PRIMEIR A REDE NEUR AL ATIVA DO 
MUNDO PAR A APARELHOS AUDITIVOS

O Assitente Signia é a nova forma inteligente para 
atender melhor às necessidades de seus clientes. Ele 
atua como uma extensão de você mesmo permitindo 
que você acompanhe os desafios dos seus pacientes no 
seu dia a dia. Através do Signia App no smartphone de 
seus clientes, a revolucionária inteligência artificial do 
Assistente Signia oferece suporte 24 horas por dia, 7 
dias por semana, na forma de diálogo intuitivo baseado 
em texto.

O Assistente Signia oferece ajustes de som e vídeos de 
instruções para responder as dúvidas de manuseio. Tudo 
o que seus clientes precisam são seus aparelhos auditivos 
Signia Xperience e o aplicativo.  E tudo que você precisa é o 
software de adaptação Connexx, onde você pode encontrar 
todas as alterações feitas pelo Assistente. 

Revolucionando os cuidados auditivos,  o Assistente Signia é 
inspirado na forma como a rede neural do cérebro humano 
resolve desafios. O Assistente aprende com cada interação 
para garantir que o usuário final sempre obtenha a melhor 
solução possível para qualquer situação, sempre adaptada 
às suas necessidades e preferências específicas. Desta forma, 
o Assistente Signia oferece o próximo nível em atendimento 
otimizado e moderno.

TR ANSPARÊNCIA TOTAL NO CONNE X X

No Connexx, você poderá visualizar todos os ajustes 
que o Asistente Signia fez desde sua última sessão. Isso 
significa que, pela primeira vez, você tem uma riqueza 
de informações detalhadas para ajudá-lo a atender às 
necessidades de ajuste fino de cada cliente com muito 
mais precisão.

UMA SOLUÇ ÃO PAR A MUDAR TUDO 

Com o Assistente Signia você pode impulsionar as 
vendas com uma solução única e revolucionária que 
aumenta a satisfação do cliente e a taxa de conversão, 
conforme comprovado por um estudo*:

• 93% dos usuários do Assistente Signia estão 
mais satisfeitos com seus aparelhos auditivos em 
situações de escuta difícil

• 93% dos usuários afirmam que o Assistente Signia 
aumenta sua confiança nos seus aparelhos auditivos 
e permite que eles se sintam mais no controle da 
sua audição

• 87% dos usuários escolheriam aparelhos auditivos 
com assistente ao comprar novos dispositivos.

• 8 em cada 10 pessoas recomendariam a um amigo a 
experimentar aparelhos auditivos com o Assistente 
Signia.

* Dados em arquivo. 

SUA SOLUÇÃO INTELIGENTE 

PARA TER  
CLIENTES 
AINDA MAIS  
SATISFEITOS

ASSISTENTE SIGNIA

ASSISTENTE  
ALTAMENTE 
INTELIGENTE

Assistente Signia B2B.indd   3Assistente Signia B2B.indd   3 06/10/2020   11:25:5606/10/2020   11:25:56


