אידאולוג'יק ,d-say ,Target market ,רפיד ויז'ן ,בנק
אדנים ,אמפא קפיטל ,ישיר בית השקעות ,פסגות
אופק ,מיטב ניהול השקעות ,מגדל שוקי הון ,גאון
ביתהשקעות,מפעלהפיס,משרדהתעשייה,המסחר
והתעסוקה ,מכון הייצוא ,ביתחוליםאסותא,טמבור,יקבי
כרמל ,תיאטרון בית ליסין ,קבוצת אורד ,H&O ,אחים
עופר נכסים ,גינדי השקעות ,נדל"ן קום ,נביעות,
 ,DHLדיזנהויז יוניתורס ,צבר תיירות ונופש ,מלונות
דן ,סיגנל טורס ,המכללה האקדמית בית ברל ,ברליץ,
מכללת ספיר ,ג'ון ברייס ,הקריה האקדמית
אונו ,רשת עמל  ,1מוטורולה טלפונים סלולריים,
 ,one1דאטה סייף ,מלם-תים ,מגן דוד אדום,
ארגון לתת ,רוח טובה ,עזר מציון ,הקרן החדשה,
עמותת עלם ,פיג'ו ,סיטרואן ,פולקסווגן ,אאודי,
סובארו ,רנו ,ניסן ,הרץ ,דורנט ,באדג'ט ,פז שמנים,
אתוסיה ,ג'וב אינפו ,קבוצת נישה ,מנפאואר ועוד...

שיווק חכם .נקודה

טכנולוגיה ההופכת את הדואר
האלקטרוני למדיה שיווקית
admail suite

הדרך האפקטיבית ביותר להגדלת המכירות,
החשיפות ולהעברת מסרים שיווקיים.
השימוש בדואר אלקטרוני כיום הינו אחד מהכלים השימושיים ביותר בתחום השיווק .חברות רבות
מנתבות תקציבים לאפיק זה מאחר והוא מספק תוצאות מיידיות הניתנות למדידה ,החזר על
השקעה ) (ROIגבוה מאוד וישום מהיר.
מערכת אדמייל הינה פרי פיתוח טכנולוגי חדשני המעניק לעסקים פלטפורמה באמצעותה ניתן
לצרף מסר פרסומי או שיווקי לכל דואר אלקטרוני של הארגון .חברות וארגונים רבים ,בישראל
ובעולם ,כבר עושים שימוש יומיומי בטכנולוגיית אדמייל אשר הביאה אותם לגידול במכירות,
ליצירת לידים אפקטיבים ולהגדלת הרווחיות.

חדשנות שיווקית

 – admail silverכלי שיווקי אפקטיבי

והקמפיין שלך מפתיע

קליק אחד וכולם נחשפים לקמפיין שלך!

 60שניות
באויר

נוחות בתפעול ממשק  webידידותי מאפשר העלאת קמפיין פרסומי בשניות.
אפקטיביות השקעה נמוכה < החזר גבוה.
יעילות פילוח מסרים והעלאת קמפיינים ברוטציה )ללא הגבלה(.
מדידות סטטיסטיקות חשיפה והקלקה מעניקות לך מדדים להצלחת הקמפיין.

והקמפיין שלך

קראייטיב איכותי
והקמפיין שלך אפקטיבי

 – admail goldכלי פנים ארגוני מנצח
קליק אחד וכל העובדים שלך בעניינים!
בנוסף למגוון היתרונות של  ,admail silverמערכת  admail goldמאפשרת לך
לשמור על קשר יומיומי עם עובדיך להעברת מסרים ומידע חשוב ,לציין אירועים
מיוחדים ,ימי כיף ,אירועים חברתיים ,אסיפות וכנסים ,ימי הולדת ,מינויים חדשים,
עובד מצטיין ,הטמעת נהלים ,טפסים ,סקר שביעות רצון ועוד.
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יישומים שימושיים

יתרונות עיקריים
 .1כל מייל שיוצא מהארגון יוצא עם מסר פרסומי מיתוגי של הארגון.

 .2המערכת הופכת את כל העובדים שלך לכח מכירתי/שיווקי יומיומי.
 .3המערכת חושפת את העובדים בארגון למסרים של החברה
ומחברת אותם למותג.
 .4החבילה כוללת מערכת טכנולוגית חכמה ומערכת ניהול פשוטה
וידידותית.
 .5החבילה כוללת שירות תמיכה טלפוני ושירות הדרכה במשרדי
הלקוח ככל שידרש.

לקוחות חוץ
• מיתוג ומיצוב
• ביצוע סקרים
• מבצעי מכירות דינמיים
• השקת מוצרים
• קישור לאתר  /כתבה
• מסרים חברתיים
• חדשות  /תערוכות
• חיפוש עובדים
• ברכות לחגים
• גיוס תרומות

לקוחות פנים
• יעדי מכירות
• עובד מצטיין
• פרסום משרות
• דבר המנכ"ל
• גיבוש
• מינויים
• חדשות
• ימי הולדת
• משאבי אנוש
• תמונות מאירועים

PR
Yourself

מייל סטנדרטי

המשתמש כותב את המייל שלו באופן רגיל

מייל בטכנולוגיית admail

choose

טכנולוגיית אדמייל מצרפת לכל מייל
באנר/מסר שיווקי

מיניסייט המקושר לבאנר

your
banner
באנרים ימניים

באנרים רוחביים

W
E
N

Adtext
אדמייל
פרסום ושיווק על
גבי הדואר היוצא
www.pc365.com

New Citroen
Find your own
For special offer
www.citroen.com

בנק שעות
הזמן חבילת שעות
במבצע לסוף שנה
www.pc365.com

Rent a car
Special weekend
renting rates
www.budget.com

דרושים
אנשי מכירות שטח
נסיון חובה
www.pc365.com

Customer service
1800 700 700
24/7
www.csc.com

באנרים מפוצלים

באנרים שמאליים

מערכת חדשנית לניהול הודעות טקסט על
גבי תיבת הדואר האלקטרוני של העובדים.
ממשק משתמש פשוט וידידותי לעריכת
הטקסט על ידי מנהל המערכת.
עריכת עד  3הודעות טקסט בתיבת דואר ,כל
הודעה בעלת הפנייה/לינק.

בקרו אותנו בwww.admail.co.il :

על קבוצת ESG
קבוצת  ESGמעניקה פתרונות ושירותים מקיפים בתחומי התפעול והשיווק לחברות ,גופים וארגונים,
כך שיוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל העסקי שלהם ,על ידי חיסכון בעלויות ,יעילות בהקצאת משאבים
ושימוש בכלים שיווקיים חדשניים ואפקטיביים להגדלת המכירות.
אנו מאמינים שההון האנושי עושה את ההבדל
קבוצת  ESGנוסדה בשנת  ,2002הינה בבעלות פרטית ומונה  50עובדים.
ייחודיות ההון האנושי שלנו מושתתת על העובדה שבחברתנו מועסקים מקצוענים מומחים בתחומם,
מהמובילים בכל תחום ,אשר מאפשרים לנו לתת מעטפת מקיפה של שירותים ללקוחותינו הכוללים רו"ח,
עו"ד ,מהנדסי תעו"נ ,כלכלנים ,מתכנתים ,יועצי ביטוח ,אנשי שיווק ,אנשי קראייטיב ואנשי תפעול.
מגע אישי – לא רק סיסמא
כל אחד מלקוחותינו מטופל ע"י מנהל תיק לקוחות אישי .אנו מקפידים על רמת שירות גבוהה ,לפיכך ,לכל
מנהל מוקצה מס' מוגבל של לקוחות .אנו מעצבים לכל אחד מלקוחותינו תבנית המתאימה לצרכיו ולתחום
התמחותו .לעבוד איתנו ,משמעו לקבל שירות ממומחים מהמובילים בתחומם בארץ.
אנו חושבים ,יוזמים ומתחדשים עבור לקוחותינו מידי יום.

חברות בקבוצת :ESG

powered by bmail

מבחר לקוחות Admail

אדמייל בע"מ
מקבוצת ESG
בית הדר רח' גרון 3א' יהוד
מען למכתבים :ת.ד  29מודיעין 71700
טל 03-5395910 .פקס03-5395901 .
www.admail.co.il
sales@admail.co.il

