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SÅDAN SPARER DU
20-30% PÅ PORTO
Mange sparer mere end 100.000 kr. om året med:
• Rigtig valg og anvendelse af postprodukt
• Flere distributører
• Adresseoptimering
• Portoservice storkundeaftaler

Breve

Spar meget på porto. Vi kender alle postprodukter og sikrer dig
billigste pris. Anvend C –Breve, listeomdelinger eller segmenteret
bilag til magasinpost. Få et gratis porto-check.

Magasinpost

Portoservice er eksperter i magasinpost og kan spare dig for
mange penge. Bedst mulige pris kræver flere distributører,
korrekt forsendelsesform, indlevering og korrekte adresser.

Pakker

Hos Portoservice får du adgang til vores samlede storkundeaftale
for pakker. Det betyder store besparelser, uanset hvor stor du er.
Du kan benytte Portoservices pakkeservice og lagerhotel, eller
du kan stadig sende pakkerne fra egen adresse.

Udland
Ved du hvor mange af dine kunder, medlemmer eller
abonnenter, der ikke modtager deres magasin eller brev?
Det kan vi fortælle dig…
Læs mere på
www.portoservice.dk
og hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

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

Vi matcher mod hver distributørs modtagerregister.
TIP:
Det sparer dig for mange fejlforsendelser, kundehenvendelser eller endnu værre - mistede kunder
Læs mere...
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ADRESSEOPTIMERING OG
FORSENDELSESREGISTER
Vi matcher mod hver distributørs modtagerregister
– ikke bare CPR eller CVR.
Ofte bliver kun 60-70 % af adresser godtaget og forsendelsen
ikke omdelt af distributøren.
Selv vedligeholdte adresselister har kun matches på 80-85 %.
Portoservice adresseoptimering sikrer dig 97-99 % match.

Adresseoptimering

Det sparer dig for mange fejlforsendelser, kundehenvendelser
eller endnu værre - mistede kunder.

Portoservice tilbyder tre niveauer:

Få et gratis adresse-check.

Basis
- Adresseoptimering ved hver indlevering
Udvidet - Tidligere rettelser gemmes hos os
Avanceret - Vi styrer og opdaterer adresser løbende
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PORTOSERVICE
Fabriksvej 6, 9490 Pandrup
Tlf.: +45 96 44 45 00
info@portoservice.dk
www.portoservice.dk

SPAR PÅ IT OG ADMINISTRATION
Vær med i ét af Danmarks største “delte” online abonnement- eller medlemsystemer.
Vi holder styr på over 500.000 abonnenter, kunder, medlemmer, emner og
e-mail-modtagere for store og små kunder.

Spar meget på porto og forsendelser.
Ring og hør hvordan og hvor meget.
MailMak er medejer af Portoservice, der sender
over 20 millioner forsendelser ud om året for
over 200 kunder.

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

