E-mail Nyhedsbreve

– det har aldrig været nemmere, at lave flotte nyhedsbreve

Med Nyhedsbrev-modulet er det nemt at holde kontakten med kunderne, styrke

Opret nemt Nyhedsbreve

relationen eller måske sælge jeres produkter direkte igennem nyhedsbrevene.

+ Brug jeres egne skabeloner
+ Tidsbestem udsendelse

Nem afsendelse med E-mail skabeloner

+ Vælg nemt bestemte modtagere

For at gøre det så brugervenligt som muligt, bruges standard skabeloner som

+ Indsæt kundens navn

indeholder de billeder og det layout der normalt bruges. Herefter er der mulighed
for, at skrive tekst og indsætte nye billeder hvorefter nyhedsbrevet er klar til
udsendelse. Alt sammen kan klares hurtigt og det er meget intuitivt.
De ting man allerede kender
Det kræver ingen IT ekspert, for at sende flotte Nyhedsbreve. Brug de funktioner du
allerede kender og gør teksten fed, kursiv mv. med et enkelt klik. Derudover er det
nemt at indsætte, redigere og flytte rundt på billeder.

Historik/log
+ Nem statistik
+ Se links der klikkes på
+ Billeder der klikkes på
+ Åbnede Nyhedsbreve
+ Fjern inaktive Email adresser

Vælg eventuelt bestemte modtagere

Egen billeddatabase

Der er rig mulighed for, at sende forskellige nyhedsbreve til forskellige grupper af

+ Indsæt billede med et tryk

kunder. Nyhedsbrevene kan også tidsindstilles, så de automatisk sendes på det

+ Upload jeres egne billeder

ønskede tidspunkt uden man behøver, at sidde ved computeren.

+ Rediger billeder direkte

Flere muligheder for øvede

Øvrige

Bag den brugervenlige og intuitive brugerflade er der rig mulighed for, at lave

+ Ingen installation af software

tilpasninger for avancerede brugere direkte i HTML koden. Dette gør, at systemet

+ Genbrug sendte Nyhedsbreve

altid vil kunne tilpasses jeres specifikke ønsker og krav til indhold.

+ Automatisk afmeld funktion
+ Kan tilpasses jeres behov
+ Rediger direkte i HTML-koden
+ Udvid med SMS-nyheder

“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

Bystævnevej 2

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

