ASKÅS
MARKETING
AUTOMATION
Aktiviteter - Utskick - Kundrelationer
Askås Marketing Automation är kommunikationscentralen
i Askås e-handelsplattform. Detta ”nav” i Askås 9 innehåller
flexibel och effektiv funktionalitet för att kommunicera med
dina kunder på en mängd olika sätt.
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Nå rätt kunder
med rätt budskap
Din internetbutik innehåller en stor mängd kund- och orderdata.
Den datan går att kombinera för att automatisera riktade utskick.
Relevant, genomtänkt och lockande kommunikation är en avgörande framgångsfaktor
för att skapa goda relationer till dina kunder och direkt eller i förlängningen generera
försäljning och öka konvertering.
AMA - Askås Marketing Automation är kommunikationscentralen
i Askås e-handelsplattform. Detta ”nav” i Askås 9 innehåller flexibel och effektiv
funktionalitet för att kommunicera med dina kunder på en mängd olika sätt.
Gör anpassade och riktade utskick via e-post eller SMS till kunderna.
Skicka erbjudande till kunder som fyller år, kommunicera med kunder som har handlat
en viss produkt eller ett visst varumärke. Möjligheterna är många.
Du kan ha ett oändligt antal automatiserade utskick igång samtidigt.
Allt för att göra din tillvaro som e-handlare så smidig och effektiv som möjlig.
AMA har rörlig prissättning där du endast betalar för de utskick du faktiskt gör.

Fördelar med AMA
✔✔ Du kan ha ett obegränsat antal
automatiserade aktiviteter och
utskick igång samtidigt.
✔✔ Flexibel prissättning – du betalar
bara för de e-post och SMS du
faktiskt skickar.

✔✔ I statistiken för varje utskick kan du
se hur många e-post som skickats,
hur många som läst dem samt vilka
kunder som öppnat dem.
✔✔ Mängder med begränsningar som
ger möjlighet att skapa specifika
mottagargrupper.

Installationskostnad: Ingår i alla licenser
Grundprismodell per månad
E-post: 1-490 utskick, 49 kronor/månad
491 utskick och uppåt, 10 öre per utskick
SMS: 1-98 utskick, 49 kronor per månad
99 utskick och uppåt, 50 öre per utskick
Priserna kan variera beroende på antal utskick och vilket land man skickar till.
Kontakta Askås för mer info/beställning: sales@askas.se eller 0533-69 16 00
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