Dé online e-mailmarketingtool
voor de publieke sector
Eenvoudig en professioneel nieuwsbrieven opmaken
en versturen
Gebruiksvriendelijke e-mailmarketing

MailingLijst in het kort
* Eenvoudig en

MailingLijst biedt alles wat je nodig hebt voor het opmaken,
versturen en analyseren van prachtige, effectieve e-mailingen.
Zeer fijne e-mailmarketing software die speciaal is ontwikkeld
voor overheidsorganisaties. De ‘publieke Mailchimp’ maar dan met
persoonlijke begeleiding, advies op maat en de beste helpdesk
voor een optimaal resultaat!

professioneel

Blokken editor

Maak je e-mailingen met de prettige, intuïtieve blokken editor van
MailingLijst. Je geeft standaard informatie op zoals titel, tekst,
afbeelding en een link. Vervolgens kies je een van de stijlen en
MailingLijst maakt er automatisch een fraai vormgegeven
nieuwsbrief-item van, geschikt voor alle mobiele apparaten.

Webcontent gebruiken

MailingLijst beschikt over uitgebreide statistieken. Meteen na het
verzenden van je mailing beginnen de tellers te lopen. Hoeveel
abonnees hebben de mailing ontvangen, geopend en geklikt? En niet
alleen hoeveel, maar je hebt ook snel inzage in wie er op welke links
heeft geklikt.
* Doelgroepen: maak doelgroepen en combineer
meerdere segmenten om
mailingen op maat te kunnen
versturen.
* Koppelingen: we koppelen
aan verschillende ticketingen CRM systemen. Ideaal
voor mailingen op maat.
* Helpdesk: altijd gratis
persoonlijk contact met een
e-mailmarketing expert via
telefoon, e-mail en chat.

Bel ons nu voor een offerte of een online demo:

Webcontent gebruiken
Uitgebreide statistieken
Zeer betaalbaar
Gratis Nederlandse
helpdesk

* Volledig web- en
cloud based

* 100% AVG proof
* Extra veilig inloggen
* Integratie met AdreZ
* Koppelbaar met ticketing

Uitgebreide statistieken

* Google Analytics: wat doen
ontvangers verder als ze op de
website komen?
* Personifiëren: e-mailingen zijn
het meest effectief wanneer
deze zijn gepersonifieerd (met
bijvoorbeeld een naam in het
onderwerp of de mailing).
* Responsive: alle mailingen
worden optimaal weergegeven
op mobiele telefoons en
tablets.

Gebruiksvriendelijk

met 2FA

Met MailingLijst kun je nieuws- en agenda-items van je website
direct gebruiken in de nieuwsbrief. Inclusief titel, tekst, datum,
afbeelding en URL. Je hoeft dus alleen maar aan te vinken welke
items je in de nieuwsbrief wilt hebben. Je nieuwsbrief is op deze
manier zo gemaakt!

Nog meer?

*
*
*
*
*

“Wij wilden een
professioneel en
gebruiksvriendelijk
systeem met servers
in Nederland.
MailingLijst biedt
dit zonder meer!”
Eugenie Schaefers - De Meerse

EM-Cultuur bouwt en levert al meer
dan 30 jaar marketing software voor
de culturele en publieke sector.

020 - 462 60 00

