MAILK ITCHEN

L I STA DAS FUNCI ONA L I DA D ES I NC LU Í DAS
em ofertas de MailKitchen

S UA CA MPA NH A

SUA CO NTA
Troque de oferta a qualquer momento

Crie, guarde, modiﬁque, duplique, envie suas
campanhas

Desfrute das actualizações gratuitas e
automáticas da plataforma

Personalize o seu endereço de expedição

Utilize nossos Webservices para importar seus
dados, enviar suas campanhas, etc.
Remoção das bandeiras MailKitchen na parte
inferior das mensagens enviadas *

Personalize o seu pseudónimo de expedição
Escolha um assunto
Envie uma mensagem de teste ao endereço de sua
escolha (Em francês, BAT: Bon A Tirer)
Deﬁna o público-alvo desejado referente às pessoas
que abrirão e clicarão, ou ainda, àquelas que não
abrirão/clicarão.

SUA BASE DE DADOS
Adicione os seus contactos de modo simples e
fácil: copiar/colar, inserção manual, importação
.csv ou sincronização Gmail
Beneﬁcie da limpeza dos seus ﬁcheiros
importados graças à eliminação dos endereços
inválidos (NPAI)

Obtenha a contagem da selecção de público-alvo
antes do envio
Desfrute de uma capacidade de entrega optimizada
Programe a sua campanha para um envio posterior
Personalize a sua página de desinscrição

Crie novas listas de modo ilimitado
Desfrute da gestão eﬁcaz dos membros inscritos
e desinscritos

S EU D ES EMP ENH O

Crie e personalize formulários para a inscrição na
sua Newsletter

Acompanhe regularmente o desempenho da sua
campanha (actualização a cada 15 minutos)

Administre (acrescentar/remover) até 50 campos
personalizados

Descubra as zonas geográﬁcas (por região) nas
quais se encontram as pessoas que abrem e
clicam nas suas mensagens

Segmente a sua base de dados*
Exporte seus dados. Disponível para todas as
ofertas pagas*

Analise a taxa de capacidade de
transmissão/entregabilidade, de aberturas, de
cliques, de bounces, etc.
Visualize as melhores áreas de cliques da sua
campanha, graças ao "Mapa de cliques"

SUA MENSAGE M
Escolha o seu modelo entre uma lista de criações
predeﬁnidas e personalizáveis
Ou utilize uma ferramenta de criação do tipo
WYSIWYG
Ou copie/cole um código HTML, ou ainda, um kit
e-mailing (formato .zip)
Personalize a sua mensagem com as informações
dos seus contactos
Guarde suas mensagens para enviá-las mais tarde
Acrescente facilmente nas suas campanhas
hiperligações para as suas páginas Facebook,
Twitter, etc.

Acompanhe o desempenho da sua campanha com
o Google Analytics
Acompanhe as conversões geradas pelas suas
campanhas*

S UA AS SI ST ÊNCI A
Desfrute do acesso em linha de uma ajuda detalhada
Obtenha um suporte técnico e comercial via correio
electrónico

* função disponível para as ofertas pagas
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