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Czym jest AltiMail i w jaki sposób pomoże przynieść Ci realne zyski?

Jest to skuteczna platforma, dzięki której efektywnie przeprowadzisz kampanię mailingową, dostarczysz 

newslettery czy biuletyny informacyjne lub wyślesz zapytania ofertowe do potencjalnych Klientów. 

Decydując się na AltiMail zyskujesz skuteczne narzędzie do prowadzenia kampanii oraz działań 
e-mail marketingowych. Rozbudowane możliwości pozwalają na szerokie wykorzystanie programu, 

dopasowane do Twoich potrzeb - i to bez ograniczeń liczby adresów czy ilości wysyłek, jeśli tylko Twój 

serwer na to pozwala.

Dlaczego warto wykorzystać AltiMail przy kampaniach e-mail marketingowych?

Oszczędność czasu i pieniędzy
Większość zadań wykonuje za Ciebie system. Cykliczne wysyłanie 
wiadomości czy skanowanie stron odbywa się automatycznie.

Większy zysk mniejszym kosztem
E-mail marketing jest jedną z najefektywniejszych, najbardziej 
skutecznych, ale i najtańszych form reklamy.

Wyszukiwanie adresów w Internecie
Twoja baza adresów może się ciągle poszerzać dzięki skanowaniu stron 
WWW, katalogów czy forów dyskusyjnych.

Raporty wysyłek i dostarczeń
Sprawdzaj skuteczność wysyłanych kampanii i kontroluj liczbę kliknięć 
czy otwarć wysłanych wiadomości.

Integracja newsletterów z Twoimi stronami i sklepami
Możesz tworzyć nieograniczoną liczbę newsletterów i łatwo integrować 
Twoją stronę, przypisując adresy do określonych kategorii.

Automatyzacja działań i planowanie wysyłek
Ustal termin wysyłki kampanii, a system automatycznie dostarczy 
wiadomości w określonym przez Ciebie terminie.

Brak limitów adresów i liczby wysyłek
Bez abonamentu i dodatkowych opłat. Licencja jest udzielana na czas 
bezterminowy, a Ty możesz korzystać bez ograniczeń.

Pomoc i wsparcie techniczne
Kupując AltiMail pomożemy Ci w instalacji systemu na Twoim serwerze. 
Ponadto otrzymujesz podręcznik i dokumentacje
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