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ABONNEMENTS- OG
MEDLEMSSYSTEM
Avanceret database

Alle kundeinformationer som navn, adresse, telefonnummer,
CVR-nummer, mailadresse. Mulighed for ubegrænset antal
informationer til segmentering.

Online adgang

Online adgang for din virksomhed til administration af
dine kunder. Mulighed for at dine kunder, abonnenter og
medlemmer selv kan se saldo, blade til gode m.v.

Statistik og rapporter

Respons og frafald på kampagner og segmenter. Mulighed
for at følge kundehistorik. Standard rapporter til marketing
og økonomi.

Opkrævnings- og betalingssystem

SPAR PÅ IT OG
ADMINISTRATION
Vær med i ét af Danmarks største online abonnements- og
medlemssystemer. Vi holder styr på over 500.000 abonnenter,
kunder, medlemmer og e-mail-modtagere for store og små
kunder

Læs mere på
www.portoservice.dk
og hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

Automatiske opkrævninger efter forretningsregler bestemt
af dig. Løbende opkrævning af perioder eller leveringer. Trykt
faktura, girokort. Kortbetaling, netbank eller betalingsservice .
Betalinger registreres automatisk og evt. rykkerprocedurer kan
iværksættes.

Kundeservice

Dine kunder kan med din virksomheds telefonnummer ringe
eller blive omstillet direkte. Kundeservice håndterer telefon,
e-mails, breve, kuponer , Facebook eller chatfunktion.
Du får løbende rapporter om henvendelserne.

Abonnements- og medlemssystemet giver dig
en række digitale muligheder, der giver mere
respons og dialog med dine kunder.
Læs mere...
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ABONNEMENTS- OG
MEDLEMSYSTEM
Abonnements- og medlemssystemet giver dig en
række digitale muligheder, der giver mere respons
og dialog med dine kunder og kan styre digitale
abonnementer.

Loginstyring

Med digitalt abonnementssystem kan du styre adgang til
dele af websites eller et epaper arkiv, så det kun er betalende
medlemmer eller abonnenter, der får adgang.

Landingpages og formularer

Vi sørger for landingpages og formularer, der sikrer høj
respons og at de korrekte oplysninger kommer ind i systemet.

E-mail-marketing og nyhedsbreve

Lister til e-mail-marketing og nyhedsbreve. Vi arbejder
sammen med de fleste mail-systemer og kan hjælpe med at
etablere e-mail-marketing og nyhedsbreve hvis I ikke allerede
er i gang.

Mobil og SMS

Send SMS-beskeder til segmenter eller modtag SMS
bestillinger fra f.eks. en ny abonnent. QR-koder og mobile
tilmeldingsider.

Læs mere på
www.portoservice.dk og
hold dig opdateret med
vores nyhedsbrev.
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SÅDAN SPARER
DU
20-30% PÅ PORTO

S OG DIALOG

Mange sparer
mere end 100.00
0 kr. om året med:
• Rigtig valg og
anvendelse af postp
rodukt
• Flere distrib
utører
• Adresseoptim
ering
• Portoservice
storkundeaftaler

Breve

Spar meget på
porto.
billigste pris. Anvend Vi kender alle postprodukter og
sikrer dig
C –Breve, listeomd
bilag til magasin
elinger eller segmen
post. Få et gratis
teret
porto-check.

Magasinpost

Portoservice er
eksperter i magasin
post og kan spare
mange penge.
Bedst mulige pris
dig
kræver flere distribut for
korrekt forsende
lsesform, indlever
ører,
ing og korrekte
adresser.

Se også hvordan du sparer 20-30% porto.
Mange sparer mere end 100.000 kr. om året med rigtig valg og anvendelse af
postprodukt, flere distributører, adresseoptimering og Portoservices storkundeaftaler.
Samtidig er I sikre på at alle jeres kunder modtager deres magasin eller brev.

Pakker

Ved du hvor mang
e af dine kunde
r, medlemmer eller
abonnenter, der
ikke modtager
deres magasin
Det kan vi fortæ
eller brev?
lle dig…
Læs mere på
www.portoservic
e.dk
og hold dig opdat
eret med vores
nyhed

sbrev

Hos Portoservice
får du adgang til
vores
for pakker. Det
betyder store bespare samlede storkundeaftale
Du kan benytte
lser,
Portoservices pakkese uanset hvor stor du er.
du kan stadig sende
rvice og lagerhot
el, eller
pakkerne fra egen
adresse.

Udland

Denne del af postmar
Derfor er der penge kedet udvikler sig fra dag til dag.
at spare, ved at
lade Portoservice
din udlandspost.
håndtere

Vi matcher mod
hver
Det sparer dig TIP: distributørs modtagerregister
for mange fejlfor
.
sendelser, kunde
henvendelser
eller endnu værre
- mistede kunde
r
Læs mere...

PORTOSERVICE APS
Fabriksvej 6, 9490 Pandrup
Tlf.: +45 96 44 45 00
info@portoservice.dk
www.portoservice.dk

Ring og få et gratis konsulentmøde om
abonnements- og medlemsshåndtering.
MailMak er medejer af Portoservice og kan
også optimere portoindkøb og adresser.
Det giver store besparelser.
Ring og hør mere.



MAILMAK A/S
Fabriksvej 6, 9490 Pandrup
Tlf.: +45 96 44 45 00
info@mailmak.com
www.mailmak.com

