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1. Minőség

Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez – így próbálunk nevünkhöz is hűek 

maradni. Nem a már elkészült termékeinket árusítjuk: ügyfeleink sikere motivál bennünket abban, 

hoyg egyedi, testreszabott megoldásokat fejlesszünk.

Munkáink készítésekor figyelembe vesszük a vonatkozó szabványokat, így mindenkor minőséget 

biztosítva  az  Ön  számára.  Szoftvereink  működése,  kódja  állandóan  képzett  fejlesztőgárdánk 

szakértelméből  kifolyólag  a  legmagasabb  szintet  képviselik.  Munkafolyamataink  előre 

megtervezettek és hatékonyak, hogy a megfelelő eredményt elérhessük. 

Az Ön sikere motivál bennünket.

2. Rendszerszemlélet

Minden  eszközzel  és  tudással 

rendelkezünk ahhoz, hogy javasoljuk, vagy 

kialakítsuk  azokat  a  csatornákat1, 

melyeken keresztül célcsoportjának2 tagjai 

eljutnak  weboldalára.  Mindezt  a  lehető 

legköltséghatékonyabban  kell  elérni  a 

hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

1 Olyan módszer vagy eszköz, melyen keresztül információ adható át egy csoportnak.

2 Olyan személyek, vagy szervezetek, melyek az értékesítés fő célpontjai.
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3. Email Marketing3

A  saját,  potenciális,  vagy  meglévő  ügyfelek  email  címét 

tartalmazó adatbázis  értéke felbecsülhetetlen.  Amennyiben az 

Ön üzletét meglévő, illetve megszerzendő adatbázisára kívánja 

részben vagy teljesen építeni,  egy hagyományos Email  küldésénél jóval többre van szüksége. A 

leveleket a lehető legnagyobb arányban kell eljuttatnia a címzettekhez, a kampány sikerességét 

pedig nagyrészt maga a levél fogja meghatározni. 

Részletes jelentéseink alapján folyamatosan optimalizáljuk és 

fejlesztjük  az  Ön  email  marketing  rendszerét.  A  kiküldött 

kampányok jelentései többek közt a következőkre terjednek ki: 

levelek  olvasása,  kattintások  (tagonként),  továbbítások  (tagonként),  óránkénti,  napi 

olvasási/kattintási trendek, használt email kliensek, lista jelentések.

Miben egyedi rendszerünk?

Az  USA-ban  és  Nyugat-Európában  régóta  elterjedt  gyakorlathoz  hasonlóan  rendszerünk  egy 

dedikált  szerveren  működik,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  a  legmagasabb  szintű  hitelesítési 

módszereket alkalmazzuk. Az így kiküldött  leveleinket  a  külső  szerverek és kliensek a  lehető 

legmagasabb bizalommal kezelik.

Szerverünkön a világ  egyik legfejlettebb email  marketing rendszerét üzemeltetjük,  melynek 

során állandó kapcsolatban állunk a fejlesztőkkel. Ez a folyamatos fejlődést is biztosítja, de Önnek 

semmilyen további beruházási költséget nem jelent.

Akármilyen  jó  rendszer  is  eredménytelen  lenne  egy  jó  know-how  nélkül.  Több  éves 

tapasztalatunk  és  folyamatos  tudásfejlesztésünk biztosítja,  hogy  az  Ön  email  marketing 

kampányai a lehető leghatékonyabban működjenek.

3 Direkt  marketing  módszer,  ahol  Email  üzeneteken  keresztül  juttatjuk  el  ajánlatainkat  és  egyéb 
információkat célcsoportunk számára.
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Email Marketing rendszerünk főbb tulajdonságai:

Kompatibilitás az elterjedt levelező kliensekkel (PC-től mobilig)

Bármely weboldalba, online rendszerbe integrálható (űrlap, API)

Google Analytics, Twitter, Facebook, Joomla, Wordpress integráció

Ismétlődő, RSS vezérelt, ütemezett kampányok (pl. email tanfolyamok)

Fel- és leiratkozások, visszapattanások automatikus kezelése

Megszemélyesítés, egyedi tulajdonságtól függő tartalmak

Lista szegmentálás tulajdonságok, vagy tevékenységek alapján

Hatékony jelentések

SPAM ellenőrzés, hitelesítési eljárások alkalmazása

A  tervezéstől  a  kivitelezésig  minden  feladatot  elvégzünk  Ön  helyett.  Professzionális  email 

marketing  rendszerünk  a  lehető  legmagasabb  hatékonysággal  fogja  kiaknázni  értékes  email 

címeiben rejlő lehetőségeket.

4. Miért válassza Ön is szolgáltatásunkat?

Megbízható kézbesítés

Hozzáértő szakemberek

Kiemelkedő funkciók, célzott kampányok 

Folyamatos tanácsadás és javaslatok

Hosszú távú, megbízható email marketing partner
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5. Díjszabás

a. A szolgáltatás elindítása (egyszeri díj)

A szolgáltatás elindításával kapcsolatos feladatok ügyfelenként változóak lehetnek: meglévő listák 

importálása,  integrálás  a  weboldalakba  (több  módja  lehet),  sablontervezés,  egyedi  mezők 

tervezése a szegmentáláshoz stb. E feladatoktól függően a költségek is eltérőek.  Az indítási díj 

minimális értéke 30 000 Ft + Áfa, mely tartalmazza az ügyfélfelület beállítását, egy egyedi sablon 

megtervezését, illetve HTML feliratkozó űrlap generálását.

b. A szolgáltatás havidíja

A szolgáltatás havidíja az Ön listáinak méretétől függ az alábbi táblázat szerint. A felső sorban a 

listán szereplő címzettek, alatt a nettó havidíjak találhatók.

0-1000 1001-2500 2501-5000 5001-10000 10001-25000 25001-50000 50001-

2 500 Ft 3 500 Ft 5 000 Ft 9 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft
Kérjen 

ajánlatot

c. Kampányok

Az Ön kampányait az Ön által küldött anyagok és a meglévő sablon alapján elkészítjük, teszteljük és 

kiküldjük. Előfordul, hogy az ez ezzel kapcsolatos feladatok is ügyfelenként eltérnek, de nagyrészt 

alkalmazható ennek minimális díja, amely 4 000 Ft + Áfa kampányonként.
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Kérjük, bármilyen kérdése van, keressen meg bennünket!

Reméljük, hogy rövidesen Önt is ügyfeleink közt tudhatjuk!

rendes | Control the web.

RENDESWEB Kft.

H-1149 Budapest, Angol utca 34.

Iroda: +36 20 A RENDES (273 6337)

Mobil: +36 30 689 4751

balazs.nemeth@rendes.hu

www.rendes.hu
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