NOWA GENERACJA USŁUG MOBILNYCH

CAŁA KOMUNIKACJA
W JEDNYM PANELU
MAILING

Mailing
Mailing – to moduł funkcjonalny platformy mProfi.pl umożliwiający
realizację kampanii e-mail. Uzupełnia inne dostępne na platformie
kanały komunikacji mobilnej i elektronicznej oferowane przez nasz
serwis.
Dzięki dostępności na platformie komunikacji SMS, VMS, wiadomości
do aplikacji oraz e-mail użytkownik dysponuje pełnym zestawem
narzędzi komunikacji z masowym odbiorcą.
Komunikacja mailowa zapewnia bogate możliwości przekazu oraz
precyzyjne dotarcie do adresatów przy zachowaniu niskich kosztów.

Z mProfi.pl w łatwy sposób przygotujesz
wiadomość za pomocą intuicyjnego kreatora
i zaplanujesz wysyłkę emaili do twojej grupy
odbiorców.
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Cała komunikacja w jednym panelu!

→ Przygotuj i zarządzaj

kampaniami w bardzo
prosty i szybki sposób,
dzięki:

C edytowalnym, gotowym
szablonom tekstowo-graficznym,
C zintegrowanej Liście Kontaktów
(współdzielony moduł
funkcjonalny mProfi.pl)
C planerowi wysyłek wiadomości i
kampanii
C wielowymiarowym i czytelnym
raportom,
C dodatkowym narzędziom jak:
testy antyspamowe i wysyłkowe.
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→ Przygotuj mailing

z gotowego szablonu

CCWybierz jeden z naszych
gotowych szablonów
CCStwórz wiadomość techniką
drag&drop (przeciągając
gotowe elementy), które możesz
następnie edytować
CCEdytuj znajdującą się w nich
treść oraz grafikę, by dopasować
wiadomość do Twoich potrzeb

→ Przeprowadź spam test
wiadomości

CCPrzetestuj swoją wiadomość
używając spam testu wiadomości
i zastosuj się do wytycznych,
które Ci przekażemy, żeby
zwiększyć skuteczność kampanii
CCWyślij też test wiadomości do
siebie, by sprawdzić jak wygląda
finalna wersja.
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Cała komunikacja w jednym panelu!
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ZALETY i ZASTOSOWANIA
CCPopularny kanał komunikacji
CCSkuteczny sposób dotarcia
CCBudowanie wizerunku i świadomości marki
CCAngażowanie odbiorców
poprzez:

,newslettery,
,
,powiadomienia,
,
,badania
,
marketingowe, ankiety www,
,kampanie
,
informacyjne i reklamowe,
,komunikację
,
w programach lojalnościowych,
,promocje
,
konsumenckie

KORZYŚĆI
CCWszystkie usługi komunikacji
w jednym serwisie i w jednym panelu:

,Lista
,
Kontaktów
,Wysyłka
,
SMS
,Mailing
,
,Ankiety
,
WWW i SMS
,Skrzynka
,
Odbiorcza (wiadomości zwrotne)
,Wysyłka
,
seryjna i etapowa.

CCMożliwość integrowania różnych usług np.:

,podbicie
,
Open Rate poprzez wspomaganie wysyłki
mailingowej notyfikacją SMSową,
,dystrybucja
,
Ankiet WWW przygotowanych w mProfi.pl
poprzez usługę Mailing

CCBogate materiały instruktażowe oraz
profesjonalne wsparcie ze strony zespołu
mProfi.pl
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Cała komunikacja w jednym panelu!

Jeśli masz pytania,
skontaktuj się z nami
tel.: 800 889 904
tel.: 22 843 49 19
e-mail: BOK@mProfi.pl
www.mProfi.pl
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