QR-stregkoder

– intuitiv forbindelse mellem print og web, samt statistik over antal scan

Med QR-stregkoder skabes en intuitiv forbindelse mellem print og web hvor man

Statistik modul

har andre spilleregler for, at levere relevant indhold til kunderne.

+ Oversigt over aktive kampagner
+ Måling på produkt-niveau

Alt det gode samt alternativer

+ Scan fordelt over dagen

En plakat, annonce eller produktetikette er alle begrænset af den fysiske plads der
er til rådighed. Ved at tilføje en QR-stregkode bliver forbrugerne let og elegant,
guidet videre til mere information om produktet, alternativer eller video-præsentation.
Alt sammen foregår direkte via kundens mobiltelefon.

Kampagne oversigt
+ Rediger i aktive QR-koder
+ Eksporter QR-koder til PC

Det fulde overblik
Via statistik-modulet er der mulighed for, at følge antal scan nemt og enkelt.

+ Integrer med Facebook
+ Integrer med video-fremvisning

Herved er der fuldt overblik over kampagnens effekt, hvilke stregkoder der scannes,
hvor ofte samt i hvilket tidsrum de scannes. Derudover kan adressen QR-koden

QR-stregkoder

henviser til let ændres i administrations-modulet, uden man behøver trykke nye

+ International standard

stregkoder – en funktion mange kunder er specielt glade for.

+ Tilpas størrelsen
+ Automatisk kvalitetstest

Mulighed for stregkode med firmalogo

+ Optimerer altid QR-koden

Hos M-marketing tilbyder vi, at lave en unik stregkode hvor firmalogo indsættes og

+ Tilpasning af fejlkorrektion

farver evt. ændres i samarbejde med kunden. Ud over en sjov og anderledes

+ Få unik kode med firmalogo

stregkode, har man naturligvis statistik samt redigeringsmuligheder man ikke finder
andre steder.
International anerkendt standard
Vi bruger QR-stregkoder, som er den mest udbredte internationale standard indenfor
Mobil Stregkoder. Dette betyder, at det ikke er noget problem hvis kampagnerne

Øvrige
+ Ingen installation af software
+ Udvid med Mobil Webapps
+ Udvid med Kundeklub

bevæger sig på tværs af landegrænserne eller skal henvende sig til turister.

“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

