Kraftfull e-marknadsföring
med mätbar effekt
Spready E-mail Marketing är ett av marknadens mest
kraftfulla och användarvänliga verktyg för marknadsföring
via e-post. Med vår produkt får du tillgång till en rad smarta
funktioner som ser till att ditt budskap når fram på given
tidpunkt, ser bra ut hos mottagaren och att du får värdefull statistik som låter dig mäta effekten och ROI in i minsta
detalj.
Med Spready E-mail Marketing är det enkelt, roligt och
lönsamt att skicka e-DR!
Snygga och välfungerande utskick
Du kan välja mellan över 100 olika designmallar som
testats noga i alla vanliga e-postklienter på marknaden.
Du riskerar inte utskicken ser konstiga ut eller rentav blir
oläsliga hos vissa mottagare. Alla mottagare ser din
marknadsföring precis som du vill att den ska synas.
Följer din grafiska profil
Har du egna e-postmallar som följer företagets grafiska profil
går det naturligtvis att ladda upp dem direkt i systemet eller
importera dem direkt från en webbadress.
Redigeringen: en barnlek
Med den inbyggda WYSIWYG-editorn är det enkelt att
skriva och formatera texter, ladda upp bilder och lägga till
länkar i din e-postkampanj. Kan du hantera Word klarar du
av Spready utan problem!
Bifoga filer
Naturligtvis är det enkelt att bifoga filer med din kampanj.
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Automatisk avregistrering
Du behöver inte längre hålla reda på mottagare som vill
avsluta sin prenumeration. Lägg till en avregistreringslänk
i kampanjen så hanterar systemet avregistreringarna
automatiskt. I vissa länder måste en sådan avregistreringslänk finnas enligt lag.
Bli inte blockerad
Din e-postkampanj hör inte hemma i skräpkorgen. Med
Spready E-mail Marketing undviker du att bli blockerad i
mottagarens spamfilter. Systemet analyserar innehållet i ditt
utskick och flaggar för text och bild som riskerar att fastna
på vägen.
Hanterar studsade mail
E-postadresser som inte längre fungerar avregistreras
automatiskt. Du har alltid fräscha och uppdaterade
kontaktlistor och skickar aldrig ut ett enda mail i onödan.
Avancerad kontakthantering
Kontakter importeras enkelt i systemet från er befintliga
kunddatabas eller register. Du kan också placera ett
formulär på er hemsida där intresserade manuellt kan
anmäla sig till era utskick. Som kund har du möjlighet till
obegränsat antal kontaktlistor med obegränsat antal
kontakter i varje lista. Endast ert abonnemang bestämmer
hur många mail som kan skickas ut varje månad!

E-postmarknadsföring
stärker dina kundrelationer
Personifierade utskick
Studier visar att resultatet av ett e-postuskick ökar
markant bara genom att tilltala kunden med dess förnamn (till
exempel genom att inleda mailet med “Hej Lars!”).
Med Spready E-mail Marketing gör du dina utskick
personliga med några enkla musklick. Du länkar enkelt in
den information du har om mottagaren vart du vill i ditt brev
(namn, titel, adress etc)
Spar tid med autoresponders
Förutom till små och stora e-postutskick kan Spready
användas som ett helt automatiserat säljteam som arbetar
för dig dygnet runt, 365 dagar om året. Med funktionen
Autoresponders kan du automatisera och personifiera
utskick baserat på olika typer av händelser, till exempel när
kunden klickar på en länk i något av dina mail eller när ett
visst datum infaller. Varför inte följa upp den där offerten
automatiskt eller skicka en personlig gratulation på födelsedagen till alla dina kunder, året om? Med Spready sköts det
automatiskt, helt utan manuell handpåläggning.
“Tipsa en vän”
I varje utskick kan du ge kunden möjlighet att skicka vidare
erbjudandet/kampanjen till en vän, något som också syns
i statistiken. Mottagaren ser vem som skickat tipset vilket
skapar ett ökat förtroende och intresse för ditt erbjudande.
Schemalagda utskick
Med Spready kan du schemalägga dina utskick så att de
skickas ut vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden.
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Enkätverktyg
Det är enkelt att skapa och skicka enkäter till dina
kontakter. Med “drag & drop”-teknik gör du en komplett
undersökning på nolltid och länkar sedan in den i din e-postkampanj. Svaret kommer i realtid, både som text och grafik.
Statistiken kan naturligtvis exporteras till Excel för vidare
analys.
Split tests
Vilket av dina erbjudanden fungerar bäst bland kontakterna
just idag? Med funktionen för split testing gör du två eller fler
kampanjer och skickar ut dem till en liten utvald del av din
kontaktlista. Efter en förutbestämd tid utses den kampanj
som öppnats flest gånger och/eller har genererat flest klick.
Det vinnande bidraget skickas sedan ut till resten av dina
kontakter helt automatiskt.
Värdefull statistik
Varje utskick kan enkelt följas upp med detaljerad
statistik över hur många (och faktiskt exakt vilka) kunder som
öppnat mailet och vilka länkar/erbjudanden de har klickat på.
Statistiken produceras i realtid och går att exportera till
Excel för vidare behandling.

En partner att lita på
Företaget bakom Spready heter XMC. Vi älskar Internet och
marknadsföring (helst i kombination) och har närmare 10
års erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa internettjänster. Förutom e-postmarknadsföring jobbar vi även med
vår plattform för distribution av radio och TV via Internet som
funnits i drift sedan år 2006 och som idag används av flera
medieföretag i Sverige och Danmark.
Du är aldrig ensam
Om du stöter på problem med din tjänst finns vår support
tillhands via e-post och telefon. Vi besvarar gladeligen
de frågor och funderingar du har och ger gärna råd och
tips kring hur du optimerar din digitala kampanj för bästa
effekt. Supporten finns på plats dagtid på vardagar men
mot en extra månads-kostnad kan vi stå redo även utanför
kontorstid om du vill.
Under ständig utveckling
Spready E-mail Marketing utvecklas ständigt med nya,
spännande funktioner. När vi släpper nya funktioner och
uppgraderingar kommer det vanligen alla våra nya och
befintliga kunder till fördel.
Schyssta villkor
Vi avskyr krångliga och “fula” avtalsvillkor precis lika
mycket som du. Därför låser vi aldrig in dig i ett kontrakt med
långa och krångliga uppsägningsförfaranden. Är du inte nöjd
med din tjänst vill vi naturligtvis i första hand försöka lösa
problemet. Om du trots våra försök inte längre vill vara kund
hos oss, säg bara till så skickar vi inga fler fakturor. Enkelt
och för oss helt självklart.
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Hög teknisk standard
Våra tjänster driftas fysiskt i toppmoderna serverhallar med
hög säkerhet och koppling mot de allra bästa och mest
driftsäkra internetleverantörerna. En tekniker finns alltid i
närheten om något skulle inträffa och allt övervakas med
automatiska driftslarm.
Säkerheten prioriteras
När du arbetar mot Spready E-mail Marketing sker all
kommunikation via en säker anslutning med 256-bitars
kryptering. Vi säkerhetskopierar all kunddata regelbundet.
Dina kontaktlistor, statistik och e-postkampanjer finns alltid
i säkert förvar om något oförutsett skulle inträffa.
XMC är ett privatägt aktiebolag med organisationsnummer
556404-5119. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi
har riktigt gott kaffe och sköna soffor på kontoret om du vill
komma förbi och säga hej.

