Professionel kundeklub

– klar til brug, ingen installation af software

Den professionelle kundeklub forener det bedste fra E-mail nyhedsbreve og

SMS-nyheder

postordre forsendelser, med de nye muligheder der findes i SMS-dialog. Samlet i et

+ Her og nu effekt

brugervenligt system.

+ Når ud til alle kunder
+ Genbrug standard beskeder

Det bedste samlet i ét system

+ Vælg nemt bestemte modtagere

Friheden til at kunne sende SMS-nyheder og Nyhedsbreve fra samme system gør,

+ Nem statistik

at man nemt kan kombinere SMS og Email udsendelser og ikke skal have
kundedata to forskellige steder. Send fx et Nyhedsbrev og følg op med en SMSnyhed dagen før en begivenhed, så husker kunderne langt bedre budskabet.
Derved når man ligeledes de kunder som ikke har fået læst deres Email ved, at
supplere med en SMS-nyhed.

E-mail Nyhedsbreve
+ Flotte nyhedsbreve helt enkelt
+ Brug jeres egne skabeloner
+ Meget nemt at bruge

Gør tingene smartere
Ofte bruges der meget tid på manuel tilmelding af kunder. Med en professionel
kundeklub tilmelder kunderne sig selv. Dette giver mere tid til andre forretningsopgaver.

+ Egen billededatabase
+ Vælg bestemte modtagere
+ Rig mulighed for tilpasning
+ Nem statistik

Strømlinet design gør det legende nemt

Postordre

Igennem et strømlinet design der udmærker sig i forhold til brugervenlighed og

+ Send katalog med posten

enkel adgang til relevant information – har i altid det fulde overblik.

+ Eksporter kundedata

Fleksibelt og fremtidssikret
Systemet er opbygget af moduler så det præcist kan tilpasses jeres behov.
Derudover kan der tilføjes ekstra funktioner i takt med, at behovene ændres. Dette
gør i altid er sikret en tidssvarende løsning som udfylder jeres behov til fulde.

Øvrige
+ Ingen installation af software
+ Nem tilmeld/afmeld
+ Tilpasses jeres behov
+ Eksporter kundedata til excel

“Se de mange spændende cases og find inspiration
på vores hjemmeside, kig forbi www.M-marketing.dk”
>M-marketing ApS

>Kontakt

M-marketing har siden 2008 udviklet IT løsninger til håndtering af Mobil og E-mail

M-marketing ApS

kommunikation og har derigennem opbygget stort know how og et bredt
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erfaringsgrundlag. Vi har dygtige programmører der ud over at sikre og opdatere
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systemerne, ligeledes laver individuelle tilpasninger efter ønske. Dygtige

Tlf.: +45 5192 8574

programmører og et bredt erfaringsgrundlag er jeres sikkerhed for en seriøs

Email: salg@M-marketing.dk

samarbejdspartner, nu og i fremtiden.

Web: www.M-marketing.dk

