WAP eCard
- Sk riv et eC a rd f ra mo b il t el ef on en
Med RealMail WAP eCard giver du dine brugere mulighed, for at sende et elektronisk postkort direkte fra deres mobiltelefon.
RealMail WAP eCard giver dig muligheden for at bruge dine egne standardmotiver som forsidemotiv på postkortene. Dette giver en god mulighed for branding hos modtageren af postkortet.
Du kan når som helst, og hvor som helst sende et professionelt eCard til samarbejdspartnere, kunder
m.m. direkte fra din mobiltelefon.
P r o f e s s i o n e l l ø s n in g n å r d u s ka l s e nde t i l e - m a i l ?
E-mail funktionen bliver hyppigt brugt i dag, og flere er begyndt at foretrække at få post på e-mail frem
for via traditionel post.
Med RealMail WAP eCard kan både du og dine brugere sende eCards på næsten ingen tid, og direkte fra
mobiltelefonen.
Du kan sende professionelle elektroniske postkort med virksomhedens egne standardmotiver, samt
logo og slogans m.m..
Dine brugere kan også sende disse billeder som forsidemotiv på postkortene. Dette giver en unik form
for branding hos modtageren af eCardet.
O p sæ t n in g a f W AP eC a rd
Vi opsætter hele systemet for dig, så du både kan markedsføre dig på den WAP side som brugeren går
ind på og på de eCards som afsendes.
RealMail giver dig muligheden for at overtaksere tjenesten, så du enten kan få dækket dine omkostninger eller tjene penge på at udbyde tjenesten.
Hvad er fo rdelene?
Du kan sende eCards hvor som helst og når som helst – direkte fra mobiltelefonen
Du kan markedsføre dig på unik måde
RealMail opsætter hele systemet
Du kan skabe indtjening ved at taksere tjenesten.
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