RealMail Postkortmodul
- s k a b e r ø g et t r a f ik o g ind t j e n in g p å d in h j e m m es id e

Med RealMails Postkortmodul giver du dine brugere
mulighed for at sende rigtige postkort direkte fra
din hjemmeside.
Brugeren kan vælge mellem mange flotte standardmotiver eller uploade sine egne billeder som
forsidemotiv på postkortet.
Hver gang der sendes et postkort fra din hjemmeside tjener du penge og/eller får dit reklamebudskab ud til modtageren af postkortet.

P ostko rt er fremtid en s perso n lige hilsen
Postkort har i mange år været en kendt og respekteret måde at sende hilsner og lykønskninger til familie, venner og bekendte.
Denne mulighed kan du gøre brug af, ved at gøre det tilgængeligt for dine brugere at sende rigtige postkort direkte fra din hjemmeside.
Det er dig selv der bestemmer, hvilke standardmotiver dine brugere skal kunne sende, da du selv vælger
billederne ud. Det er ensbetydende med, at du kan vælge billeder af din virksomhed og dine produkter
som forsidemotiv til postkortene. Der er også mulighed for at brugeren kan uploade sine egne billeder
og bruge dem som forsidemotiv på postkortene.
Rea l M a il Pos t k o rt er ”gra t is ” d irec t m a rk et in g
Designet på for- og bagsiden af postkortet kan opsættes individuelt, hvilket
giver jer en fantastisk mulighed for branding og markedsføring direkte hos
modtageren af postkortet.
Postkortets for- og bagside kan både indeholde tekster og billeder. Så der er
mulighed for at få logo, slogans, etc. på postkortene.
R e a l M a il Pos t k o rt s k a b er ø g e t t r a f ik o g in d t j en ing p å h j e m me s id e n
På mange Internetportaler og almindelige hjemmesider er den største udfordring at skabe trafik og indtjening. Med RealMails postkortmodul kan I tilbyde brugerne en ny og spændende service på hjemmesiden, som er med til at skabe mere trafik. På samme tid kan I opnå en god indtjeningsmulighed på postkortene. Du tjener nemlig penge for hver enkelt postkort, som bliver sendt.
Fo rd el e ved lø sn in gen
Din virksomhed opnår indtjening på selve postkortafsendelsen
Giver dig mulighed for ”gratis” markedsføring helt ud til modtageren af postkortet
En meget fleksibel løsning der fungerer på alle websider
Hurtig implementering og efterfølgende drift
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