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Popis Direct mailingu
K čemu direct mailing využít?
•

Chcete dostat svojí nabídku mezi nové klienty a zákazníky?
Společně vybereme nejvhodnější databázi pro rozesílku
(ať už B2B nebo B2C segment), poradíme s přípravou podkladů
a rozešleme mailing tak, aby byl výsledný e-mail doručený vaší cílové
skupině a měl co největší možný efekt. To vše s předem uděleným
souhlasem o přijímání reklamních sdělení a vysokou rentabilitou.

•

Celkem ve všech databázích: 3 520 000 e-mailových adres

Jak to funguje?
1.  Klient dodá podklady (HTML mail) anebo pomůžeme s jejich vytvořením.
2.  Ve spolupráci s klientem vybereme vhodný objem a databázi pro rozesílku.
3.  E-mail doplníme o měřící UTM parametry a měřící kódy pro vyhodnocování.
4.  E-mailing rozpošleme a do několika dnů po rozesílce vyhodnotíme.
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Databáze pro rozesílání direct mailingu
1. Databáze „pojištění“
•
•
•

900 000 e-mailů koncových zákazníků + 50 000 e-mailů živnostníků
Předchozí zájem o sjednání povinného nebo havarijního pojištění.
Možnost dělení dle data narození, kraje, typu auta, stáří auta apod.

2. Databáze „finanční produkty“
•
•
•

1 250 000 e-mailů
Předchozí zájem o bankovní a nebankovní finanční produkty (půjčky,
hypotéky, kreditní karty apod.).
Možnost dělení dle typu produktu, o který kontakty měly
v minulosti zájem.

3. Databáze „slevové nabídky“
•
•

520 000 e-mailů
Předchozí zájem o nabídky ze slevových portálů a vouchery.

4. Databáze „B2B“
•

180 000 e-mailů na majitele firem a živnostníky.
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Case study – finanční produkty
•

Rozesílka 12 000 mailů se zaměřením na finance.

•

Více jak 15%+ příjemců e-mailu si direct mail otevřelo.

•

77,8% příjemců, kteří e-mail otevřeli si direct mail pročetlo.

•

Ze všech realizovaných rozesílek měla rozesílka přes HIFIVE TRAFFIC
díky přesnému zacílení nejvyšší míru konverze a nejlepší poměr
cena/výkon.
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