E-MAILS OP MAAT
‘Een geweldige foto van mij? Die wil ik zien!’
88% van onze volledig personaliseerbare e-mails worden
geopend.
Het maakt niet uit of je nu je naamsbekendheid wil vergroten,
relevante call-to-actions wil lanceren of gepersonaliseerde
promoties wil aanbieden. Dankzij het ongeziene
openingspercentage van de e-mails die worden verzonden via
sharingbox kan jij jouw boodschap zeker overbrengen.

www.sharingbox.com

Onze HTML-e-mails kan je volledig personaliseren: het logo en de
kleuren van je merk, aangepaste headers en footers, visuals, video's,
en de foto, GIF of video van de gebruiker, die deze meteen kan delen
op sociale media.
Om dit optimaal te benutten, kunnen we op maat gemaakte call-toactions integreren: buttons, download-pictogrammen voor een app,
unieke promo-codes voor je webshop,...
Maar daar houdt het niet op – combineer dit met dataverzameling
zodat we elke e-mail automatisch kunnen aanpassen aan de gebruiker
op basis van de verzamelde info: naam, postcode, geslacht, leeftijd,...

K E N M E R K E N
Gepersonaliseerde afzender en onderwerp
Een aangepaste koptekst
Pictogrammen voor het delen op sociale media
Geïntegreerde foto, GIF of video
Een persoonlijke tekst
Een klikbare call-to-action
Een unieke promocode
Een app-downloadknop
Een eigen voettekst
N E S P R E S S O
Berlijn,
In-store promotie,

Y V E S

S A I N T
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New York City,
Productlancering

A M A Z O N
Parijs,
Boekenbeurs.

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Dit document is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. Deze mededeling is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of entiteit
tot wie deze is gericht. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, is het ten strengste verboden om deze mededeling openbaar te maken, te
reproduceren, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier door te geven of te gebruiken. Gelieve meteen contact op te nemen met de
afzender en dit document te verwijderen, als u dit document per vergissing heeft ontvangen.

