Verenig intelligente e-marketing
met de kracht van Act!
Act! e-marketing zorgt ervoor dat uw boodschappen bij de juiste doelgroepen aankomen en dat de opvolging van
uw uitingen in combinatie met de kracht van Act! afgehandeld worden. De krachtige en eenvoudige te gebruiken
marketingfuncties bieden de mogelijkheid om webformulieren de creëren om leads te genereren vanuit websites,
nieuwsbrieven en e-mails. Segmenteer en groepeer uw relaties, creëer en stuur relevante en doeltreffende
e-mailcampagnes en focus op de belangrijkste leads direct vanuit Act!

Geïntegreerde Email Marketing
Eenvoudige te gebruiken
e-marketing functies helpen
u bij het bereiken van de
juiste klanten en prospects
met de juiste boodschap om
uw business te laten groeien
en uw huidige klanten te
onderhouden. Creëer en
verstuur e-campagnes,
analyseer resultaten en
bekijk de uitgebreide contact
geschiedenis – in Act!

Maak gebruik van de krachtige Act!
mogelijkheden
•	Snelle toegang tot contacten, zoekopdrachten, groepen en bedrijven
rechtstreeks vanuit Act! voor maken van gerichte e-maillijsten.
• Bekijk de e-marketing resultaten van ieder contact in Act!.
• Maak notities, bekijk de complete geschiedenis en bewerk contactinformatie om uw data up-to-date te houden – geen synchronisatie,
uploading, of downloaden noodzakelijk.

Laat uw bedrijf groeien met Lead Capture
• Creëer webformulieren in websites, nieuwsbrieven en e-mails. 		
• Copy/Paste HTML in uw webpagina, nieuwsbrief en meer!.
• Of, gebruik een hyperlink naar een gehoste formulier.
• Inclusief uitgebreide en basisformulieren.
• Blijf georganiseerd door gebruik te maken van de Act! groeps functie.

Stuur uw e-mails met
vertrouwen
•	Met onze hints en tips over het juist afleveren
van de e-mail kunt u erop vertrouwen, dat
uw bericht in de inbox van de ontvanger
terechtkomt.
•	Als vertrouwde e-mailprovider bieden wij de
beste mogelijkheden voor het verwerven van
nieuwe contacten en strategieën over hoe
deze te krijgen.
• Stuur gepersonaliseerde e-mails direct of
plan ze in voor een toekomstige aflevering.

Analseer
resultaat

Monitor meer dan uw
e-mails
• Grafische rapportages geven u waardevolle
informatie over het openen, klikken en
bounces om de effectiviteit van uw e-mails te
meten en de ontvangers beter te begrijpen.

Geautomatiseerde
bellijsten
1

 e effectieve manier om
D
uw klanten en prospects
met krachtige, te
begrijpen emarketing te benaderen.
Creëer webformulieren
om leads te registreren.
	Gebruik uw bestaande
contacten, groepen en
lijsten in Act! voor het
gericht verzenden van
e-mailcampagnes.
	Creëer professionele,
in het oog springende
e-mailcampagnes met
behulp van de drag-anddrop template-editor.
	Concentreer u op de
belangrijkste leads
met geautomatiseerde
bellijsten.
	Bewaar de resultaten
in de geschiedenis en
bekijk de overzichtelijke
statistieken.
	Werkt met Windows®,
Web, en Cloud

Weet exact wat er gebeurt nadat uw e-mail is verzonden, inclusief
de clicks, bounces, opt-outs en meer. Analyseer uw acties door
gebruik te maken van begrijpelijke grafieken en gedetailleerde
rapporten. Gebruik de vorige resultaten om uw toekomstige
boodschappen te verbeteren, koppel deze gegevens aan Act!
zodat u voortaan de juiste doelgroepen kunt bereiken.

Effectieve Follow-up
•	Bekijk een lijst van de ontvangers van uw e-mail om daarna de
juiste contacten met de juiste interesses rechtstreeks vanuit
Act! te gaan benaderen.
•	Met de integratie met Act! kunt u eenvoudig geschiedenis,
activiteiten, zoekopdrachten en meer uitvoeren rechtstreeks
vanuit de bellijst bij het betreffende contact.

Organizeer uw leads
•	Gebruik de bellijst op het moment van verzending of achteraf
om de juiste up-to-date informatie te bekijken
•	Gebruik de bellijst voor campagnes of combineer de
belangrijkste leads van al uw campagnes in één bellijst.

Snelle
opvolging

Template
Editor

Bewaar & deel uw media

Creëer eenvoudig professioneel
uitziende e-mails met de dragand-drop template editor.
Ontwerp uw eigen template of
bewerk één van de meer dan
100 beschikbare templates om
de perfecte e-mailcampagnes te
verzenden.

• Upload en bewaar afbeeldingen en documenten die u kunt gebruiken om
uw e-mails persoonlijker te maken.

• Zorg dat uw klanten uw boodschap opmerken door gebruik te maken
van de data uit uw Act! database en/of door gebruik te maken van
opvallende afbeeldingen.

•	Deel afbeeldingen en documenten in uw e-mailcampagnes door deze te
bewaren in uw eigen online bibliotheek.

Creëer effectieve
e-mailtemplates
•	Met meer dan 100 beschikbare
aan te passen templates vindt u
zeker de juiste template voor uw
eigen business. Of importeer uw
eigen HTML-bestanden.

Keuze uit
meer dan
100 email
templates

•	Het aanpassen van een
e-mailtemplate is eenvoudig met
de eenvoudige template editor
•	Mobiel-vriendelijke templates
bieden een maximale
leesbaarheid op mobile devices.

Start vandaag nog! Bezoek www.tendenz.nl
1 Extra betaalde dienst noodzakelijk.
Belangrijk: Bekijk eerst de Act! systeem- en browsereisen op act.com/systreq. Act! productmogelijkheden en prijzen variëren op basis van editie en gekozen services;
bekijk KB #38219 om meer hierover te lezen. Act! Premium Mobile vereist een set-up en configuratie van Act! Premium (toegang via web). Data toegang is vereist
via een actieve internet connectie via ondersteunde device browsers. U bent zelf verantwoordelijk voor data-gerelateerde kosten. Basic Act! e-marketing account is
inclusief (e-mail tot 500 contacten per maand). Per Act! gebruiker is een licentie vereist. Meer informatie vindt u op www.tendenz.nl.
Product features zijn afhankelijk van de gekozen diensten.
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