RealMail Postkort Link
- R ig t ig e p o s t k o rt – d ir ek t e f r a d it we b s it e
Med RealMail Postkort Link kan du tilbyde dine brugere at sende rigtige postkort direkte fra dit website. Det eneste du skal gøre, er at blive registreret
hos os, og vi vil sørge, for at du får et link til vores
postkortsystem. Derefter kan du vedhæfte det link
til de billeder, som du har på dit website, og dine
brugere vil have mulighed for at sende disse billeder som forsidemotiv på rigtige postkort.

Ø g e t t r a f ik og in d t j e n in g p å w e b s id en
Du har højst sandsynligt allerede billeder på dit website af din virksomhed, produkter m.m.. Hvorfor
ikke bruge disse billeder til mere end til bare udsmykning på hjemmesiden?
RealMail Postkort Link giver dig muligheden for at bruge disse billeder, ved at give dine brugere mulighed for at sende rigtige postkort - direkte fra dit website.
På mange portaler og almindelige websites, er den store udfordring at skabe
trafik og indtjening på de services, der udbydes på siden. Realmail Postkort
Link er et unikt produkt, som åbner mulighed for øget trafik og øget indtjening.
Realmail giver vores kunder mulighed for at tjene penge på afsendelsen af
postkort. Hver gang en af jeres brugere afsender et postkort fra siden – tjener I
penge på postkortet.
Yderligere kan du bruge RealMail Postkort Link til at markedsføre dig overfor modtageren af postkortet,
da du selv bestemmer, hvilke billeder du gerne vil have din bruger skal sende, og har derudover mulighed for at sætte logo, slogans m.m. både på for- og bagsiden af postkortet.
O p sæ t n in g a f s y s t em
Der er egentlig intet rigtigt system. Det foregår ved at du registrerer dig i vores database, og derefter vil
der blive oprettet et specielt link til dig, som du skal bruge i forbindelse med det billede, som du gerne
vil have skal blive anvendt som forsidemotiv på et postkort.
Når brugerne trykker på billedet, bliver de automatisk omstillet til vores postkort skabelon, hvorfra de
kan sende postkortet med det valgte billede som forsidemotiv.

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
Hurtig og fleksibel løsning (du skal kun have et link, intet system)
Skaber øget trafik på dit website
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