ICT Groep

Succesvolle e-mailcampagnes lanceren met EMMA
Nieuwsbrieven vormgeven, strategieën vertalen naar berichten, geautomatiseerde reeksen ontwerpen, maar bovenal:
leren van uw lezers en succesvolle campagnes lanceren, met EMMA wordt dit wel heel eenvoudig!

Focus op de ontvanger

Totaaloplossing

Het versturen van e-mailmarketing is

Met EMMA verstuurt u professionele berichten, beheert u

nog steeds populair en kan, wanneer

campagnes en leert u van uw ontvangers om doelgerichter

goed doordacht, een effectief middel zijn

te werk te gaan.

om uw doelgroep te bereiken. We zien
echter ook steeds vaker dat berichten
niet meer geopend worden, rechtstreeks in de spamfolder
belanden of tot praktisch geen (extra) conversie leiden.

“Professionele, persoonlijke berichten
vormen de basis van een succesvolle
E-mailmarketing campagne.”

Om effectieve campagnes te lanceren is het belangrijk uw
doelgroep te kennen, in te spelen op ontwikkelingen en de

Zonder enige kennis van HTML, CSS of design bouwt u

juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste moment

snel professionele campagnes in een gebruiksvriendelijke

te bieden. Kortom, wees relevant voor uw ontvanger.

omgeving. De oplossing biedt onder andere uitkomst voor:
•

Contact(beheer)

•

E-mail designer & Templates (full-responsive)

•

Automation & Integration

•

Reports

•

Social integratie

•

en meer: segmentatie, A/B tests, SMS, site
& event tracking, multi-language, reporting &
detection

EMMA eerst zien?
Eerst zien dan geloven. Dat begrijpen wij best, neem daarom contact met ons op via (078) 6811501 voor een demonstratie.

EMMA Basis

€ 250,- eenmalig
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& 45,- per maand

Optioneel
€ 99,- eenmalig

Social Media Kickstart

Het basispakket bestaat uit:

Desgewenst richten wij Facebook en/of LinkedIn in en
•

Het inrichten van uw e-mailmarketing omgeving

•

Voorgedefinieerde e-mail templates

•

Onbeperkt aantal contacten & lijsten

Maatwerk (koppelingen)

•

Importeren contacten en aanmaken lijsten*

E-mailmarketing is veel maatwerk, daarom denken wij graag

•

7.500 credits**

mee om de beste oplossing voor u op maat samen te stellen.

•

Gebruiksrecht, hosting & beheer

Ook bieden wij de mogelijkheid de E-mailmarketing oplossing

koppelen wij deze met uw E-mailmarketing oplossing.

te koppelen met uw CRM pakket.

EMMA Template Design

€ 250,-

Demonstratie
Benieuwd naar de mogelijkheden van onze E-mailmarketing

Het opmaken van een full-responsive (tablet/smartphone

oplossing voor uw organisatie, neem dan contact met ons op

compatible) template in uw eigen husistijl.

voor een geheel vrijblijvende demonstratie.
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In een half uur laten we u alle belangrijke onderdelen
zien en leggen we uit wat de mogelijkheden voor uw
communicatiestrategie zijn. Neem hiervoor contact met ons
op via websites@lucrasoft.nl of bel naar 078 68 11 501
Genoemde bedragen zijn eenmalig, tenzij anders vemeld, exclusief
BTW. *Op basis van standaard import vanuit een aangeleverd CSV
of XLS bestand(en), overige opties en/of koppelingen zijn maatwerk.
** Eén credit staat gelijk aan één verstuurd bericht, credits kosten
€ 9,- per 1000
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