EPOSTSERVICE
- Ger dig nya kunder

Därför är EpostService™ så effektiv!
EpostService™ gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och
enkäter som sänds ut med e-post eller webb.
EpostService™ är en effektiv tjänst för Internetmarknadsföring som sänker era kostnader för marknadsföring jämfört med traditionell direktreklam, stärker ert varumärke
och bygger kundlojalitet.

Ett enda utskick räcker!
Ofta räcker det med ett enda utskick
för att hela investeringen för programmet ska vara betalt.
Med EpostService™ är det enkelt att
vårda dina kunder på bästa sätt.
Ni ser resultatet av er marknadsföring
i realtid.

En bild säger mer än 1000 ord.
Med MultiNet EpostService™ är det
lätt att skapa en professionell layout.
Via tjänsten når ni regelbundet ut till
intressenter via nyhetsbrev med nyheter, erbjudanden, och information via
e-post.
EpostService™ är åtkomligt på jobbet,
hemmet och på resan. Det är en webbaserad programvara som finns på ditt Internet.

www.epostservice.se

”Med Epostservice når vi väldigt snabbt
ut till våra registrerade kunder och till
en väldigt liten kostnad. Vi ser också
resultat av utskicket efter bara några
minuter så för oss är det ett ovärderligt
verktyg. En proffsig support ger också
ett plus i kanten”
Ronny Gustavsson VD
KLOCKOR.NU

- ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

EPOSTSERVICE
- från MultiNet Office

Våra unika funktioner ökar
din marknadsandel
* Professionell profil. Utskicken av våra nyhetsbrev jämförs med
vanliga trycksaker då de är HTML-baserade.
* Enkelt och snabbt gör ni ett nyhetsbrev via användarvänligt
gränssnitt och mallar anpassade efter era behov.
* Följ upp och mät effekterna av er e-postmarknadsföring i realtid
eller via statistik.
För en dialog med era intressenter via enkätverktyget som ingår.
* Kräver ingen installation och belastar inte
ert IT-system. Som kund loggar ni in på ett dedikerat konto
via Internet.
* Import av e-postadresser och övrig kundinformation görs enkelt
från Excel, säljstöd- system, Outlook, Internet m.fl
* I bildarkivet finns verktyg för att du ska kunna anpassa dina bilder
direkt i EpostService

Startsidan i EpostService™. Här kan du lättöverskådligt se dina senast skickade och ändrade
brev, statistik mm.

www.epostservice.se

Skala, rotera, spegelvänd och
beskär dina bilder direkt
i EpostService!

Bättre översikt med tummnagelbilder.
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Övriga lönsamma finesser
för ökad effektivitet
* Du kan skriva och distribuera nyhets
breven från jobbet, hemmet
eller hotellet.
* Alla tidigare nyhetsbrev arkiveras
så att du kan kopiera text från tidigare
nummer.
* Automatisk hantering av avregistreringar
* Miljöbesparingar

För varje enskilt brev förs det statistik. I statistikfönstret ser du bland annat hur många som öppnat
brevet och vilken dag och tid som hade högst öppningsfrekvens.

Nå ut till kunderna
snabbt och enkelt

www.epostservice.se

- ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

EPOSTSERVICE
- från MultiNet Office

Så här tjänar du mer pengar med tjänsten
EpostService™
1. Du vet att kunden får nyhetsbrevet vid den
tidpunkt du bestämt.
Schemalägg dina mailutskick. Du kan sända ett
nyhetsbrev när du är på semester. EpostService
arbetar när du är på semester, sover eller är
bortrest på konferens.
”En bild säger mer än tusen ord”. Därför ser du
aldrig en svart/vit tidningsannons utan bilder.
Det är mycket vanligt att nyhetsbrev är svart/vita
utan foton. Med EpostService™ sänder du en 4färgsannons direkt till din kunds dator.

I ditt nyhetsbrevet har du senaste bilderna, t.ex. din
logga, dina produkter eller av dina anställda.
Dina mail har garanterat stort observationsvärde.
Leveranssäkerheten är större med mail
än via post och fax. Om mottagaren vill att fler ska
ta del av informationen kan han enkelt sända
den vidare.
2. Kunden kan svara eller beställa direkt när de får
dina mail
Kunden kan svara direkt med e-post. Lägg en länk i
brevet så kan kunden direkt beställa utan att behöva
ringa eller faxa.
3. Din försäljningen ökar garanterat med e-postmarknadsföring
Det är lätt för kunden att vidarebefordra
ett mail. Därför går ditt brev till fler mottagare
än du skickade det till. Antalet läsare ökar,
försäljningen likaså.
4. Marknadsför dig oftare - var rädd om
din kund
Det är enkelt att skapa ett nytt nyhetsbrev.
Gör det så ofta som du har något att berätta,
hur lite eller hur mycket det än är.
Ett nyhetsbrev kan vara kort eller långt.
Du kommer garanterat att inspireras
att sända ut kund- och marknadsbrev.

EpostService banar väg
för säljarnas möten
med kunderna
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5. Epostmarknadsföring är billigare, snabbare och enklare för både dig och din kund
Mail via EpostService™ är det i särklass billigaste sättet att marknadsföra sig på.
* Trycksaker kostar hur mycket som helst. Portot är minst 5 kronor per försändelse.
* Fax kostar från 30 öre styck plus arbetstid.
* Telefonsamtal kostar mellan 25 öre och 10 kronor plus arbetstid.
Nyhetsbrev via mail är upp till 65% billigare eftersom:
* du har en låg kostnad för marknadsföring
* du kan skicka hur många mail du vill
* du kan skicka mail hur ofta du vill
* det tar ett minimum av arbetstid
* du kan göra enkla såsom avancerade enkäter

”Systemet är enkelt,
lätthanterligt och
supporten utmärkt”
Pia Bise, Marknadschef
Kulturhuset Stockholm
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Exempel
på skapade
nyhetsbrev i
EpostService
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Om oss:
Bakom tjänsten EpostService står företagsgruppen MultiNet med
ett 60-tal anställda och en årsomsättning på cirka 60 miljoner kronor.
På vår hemsida hittar du flera av våra webbaserade program som ingår
i paketet MultiNet Office.
www.multinet.se
Kontakt:
Har du frågor, funderingar eller vill beställa någon
av våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss
på något av nedanstående alternativ.
När du beställer av oss får du utbildning och starthjälp av programmet.
På utbildningen delar vi med oss av den samlade erfarenhet som vi under
fem år har fått genom våra flera hundra nöjda kunder.
Allt detta ingår i priset.
Vi erbjuder även fri telefonsupport.
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