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Mailer
Profesjonalne narzêdzie do
e-mailingu o elastycznej
architekturze, zdolne do
wielomilionowych wysy³ek,
nowatorskie, niezawodne
i bezpieczne.
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Mailer
E-mailing jest uwa¿any za jedn¹ z najbardziej
efektywnych form reklamy. Pozwala na precyzyjne
dotarcie do okreœlonej grupy odbiorców,
daje ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu przekazu
marketingowego i pozwala na szczegó³ow¹ kontrolê
przebiegu i efektów kampanii.

...po jasnej stronie

Niestety, ta nowoczesna forma reklamy ma dziœ dwa
oblicza: ciemne i jasne. Ciemne, to wiadomoœci
przesy³ane nachalnie, niezgodnie z prawem,
z pogwa³ceniem zasad dobrego obyczaju. Jednym
s³owem - spam. Sprawia on, ¿e wiele osób nie
dostrzega jasnej strony e-mailingu, w której
odbiorca akceptuje i ceni tê formê komunikacji,
szybk¹, ekonomiczn¹ i wygodn¹ dla obu stron.
Profesjonalny e-mailing wymaga odpowiednich
narzêdzi. Onyx Mailer to sprawdzony, unikalny pod
wieloma wzglêdami produkt, za którym stoi solidna
firma z wieloletnim doœwiadczeniem. Zachêcamy do
zapoznania siê z jego mo¿liwoœciami i zastosowania
go do w³asnych dzia³añ marketingowych. Oczywiœcie
po jasnej stronie.

Najciekawsze
CECHY SYSTEMU
Mailer

Elastycznoœc u¿ytkowania

Personalizacja wiadomoœci

Onyx Mailer zosta³ tak zaprojektowany, by ³atwo
wpasowaæ siê w procesy biznesowe du¿ego
przedsiêbiorstwa. ród³em adresów e-mail
i danych personalizuj¹cych mo¿e byæ dowolny,
istniej¹cy, wewnêtrzny system gromadz¹cy te
informacje, a sam¹ wiadomoœæ mo¿na
stworzyæ w oparciu o elastyczne, indywidualne
szablony lub wykorzystaæ wzorzec
przygotowany przez niezale¿n¹ agencjê
reklamow¹.

Onyx Mailer pozwala na wysy³anie wiadomoœci
personalizowanych, w których wybrane
fragmenty treœci ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
konkretnego odbiorcy. Liczba i charakter
zmiennych personalizuj¹cych s¹
nieograniczone. Unikaln¹ cech¹ systemu jest
umiejêtnoœæ odmiany imion i wykrywania p³ci.

Wielopoziomowa kontrola
W profesjonalnym e-mailingu nie ma miejsca
na b³êdy, literówki i niedoci¹gniêcia.
Zaimplementowana w mailerze kontrola
przypomina œcie¿kê w systemie obiegu
dokumentów. Odpowiednie osoby tworz¹,
testuj¹ i akceptuj¹ kampanie, a sam¹ wysy³kê
inicjuje... system.

Statystyki on-line
Proces wysy³ki mo¿na œledziæ w ka¿dej chwili,
ju¿ od momentu jej uruchomienia. Spektrum
dostêpnych informacji jest ogromne. Mo¿emy
obserwowaæ które wiadomoœci zosta³y
wys³ane, które oczekuj¹, a które s¹ wysy³ane w
danym momencie. Widzimy jak zakoñczy³y siê
próby wys³ania (³¹cznie z treœci¹ komunikatu
protoko³u SMTP) oraz które wiadomoœci i kiedy
zostan¹ wys³ane ponownie. Sprawdzamy
którzy odbiorcy otworzyli wiadomoœæ, którzy
kliknêli na link w niej zawarty, którzy wykonali
poszczególne kroki na, przygotowanej dla
danej kampanii, stronie WWW.

Zoptymalizowany engine
Mailer dzia³a w oparciu o autorski engine, co
umo¿liwia na bie¿¹ce implementowanie
algorytmów szeregowania dostosowanych do
mechanizmów "szarej listy" i limitowania,
stosowanych przez najwiêksze polskie portale.

Narzêdzia pomocnicze
System wyposa¿ony jest w obszerny zestaw
narzêdzi pomocniczych, m.in.: kreator
wiadomoœci, konwerter znaków, walidator
adresów e-mail, s³ownik imion i p³ci, generator
skrótów i deklinator.

Instytucje finansowe
Du¿¹ grupê u¿ytkowników systemu stanowi¹
instytucje finansowe, któr ych umowy
o charakterze outsourcingowym podlegaj¹
kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i musz¹
spe³niaæ szczególne wymogi bezpieczeñstwa.
W roku 2007 Onyx Sp. z o.o. zreorganizowa³a
sposób dzia³ania, wdro¿y³a politykê
bezpieczeñstwa i uruchomi³a odrêbn¹
instancjê systemu w oparciu o bezpieczn¹
infrastrukturê sprzêtow¹ tak, by spe³niaæ
stawiane wymagania.

Op³aty
Mailer
Onyx Mailer cechuje brak kosztów sta³ych i op³at za transfer danych. Wydatki
mo¿na z góry wyliczyæ i jednoznacznie przypisaæ do konkretnych kampanii.

LICZBA PRZESY£EK

(1)

KOSZT EMISJI

do 1.000

275 z³ / 450 z³

(2)

1.001 - 10.000

475 z³ / 650 z³

(2)

10.001 - 50.000

775 z³ / 950 z³

(2)

ka¿de kolejne 50.000

+ 500 z³

(1) wielkoœæ przesy³ki nie mo¿e przekraczaæ 200 KB, a ich liczba 2.000.000 szt.
(2) ceny po ukoœniku dotycz¹ wysy³ek realizowanych wed³ug procedur i w ramach infrastruktury wymaganych przez
Komisjê Nadzoru Finansowego

US£UGI OPCJONALNE
e-mailing o personalizowanej treci

+ 15%

praca studia graficznego Onyx

wg wyceny

narzêdzia pomocnicze

bezp³atnie

Wszystkie ceny netto - podatek VAT wynosi 22%.
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