Beste Maarten,
Bedankt voor de uitnodiging, laten we samen een taart bakken.
Ik vertel je er graag meer over.
Iedereen wordt overspoeld met uitingen.
Relevante informatie verhoogt de attentiewaarde van je middelen.
Dit leidt bij de ontvangers van jouw communicatiemiddelen eerder tot response. Dan kun je in dialoog.
Deze 1-op-1-communicatie kan niet zonder het inzetten en combineren van de juiste media: bereik de
mensen die je wilt bereiken met de media van hun voorkeur.
Nu vraagt een klant om een complexe campagne. Concept en creatie doe je met je vaste mensen.
Voor elke expertise die je niet in huis hebt, kun je een externe partij invliegen. Terwijl je nu júist wilt automatiseren en ontzorgen. Alle media geïntegreerd beheren. Dat is Publista.

(actie)marketing

loyalty

werving

Gerichte, relevante aanbiedingen

Optimaal communiceren met

Buzz genereren voor seminar,

voor bestaande klanten

trouwe klanten

workshop en jubileum

•

klantgegevens

•

gepersonaliseerde klantenkaart

•

gepersonaliseerde uitnodiging

•

variabele content

•

klantendialoog

•

aanmeldingen registreren

•

meetbare resultaten

•

CRM gestuurd

•

landingpage

•

kortingsvoucher

•

spaarsysteem

•

routebeschrijving op maat

•

landingpage

•

verjaardagskaart + cadeau

•

passende premiums

Wil je meer doen met de data van je klanten? En elk contactmoment meetbaar maken?
Publista bundelt de kracht van alle media. Campagnes die we samen maken, waren nog nooit zo
stuurbaar, meetbaar en inzichtelijk.

Het dashboard:
•

WYSIWYG

•

Ontwerp

•

Testing

•

Monitoring

Publista is de one-stop shop in praktische uitvoering en techniek van campagnes. Wij hebben alles in huis
dat je nodig hebt: ervaren mensen, (print)productie en de alles-in-één campagnebeheersoftware.
We denken met je mee en we werken graag met je samen.
•

Bijsturen terwijl de campagne loopt. Dát is marketing in control

•

Samen met ons én met je klanten live aan campagnes werken op één centrale plek

•

Geen beperkingen in gebruik en integratie van media

•

Elk contactmoment is meetbaar

Publista
Protonstraat 6
9743 AL Groningen
T 050 700 15 46
E info@publista.nl
www.publista.nl

Gert Hoekstra
adviseur
06 - 14 17 84 40

Scan de QR-code en je hebt
direct mijn contactgegevens.

Over Publista en RCG grafimedia
Achter het Publista-dashboard schuilt onze machtige machinerie, met servers, techniek, print en knowhow.
Vanuit de innovatieve traditie van RCG grafimedia is Publista de volgende stap in de toekomst.
RCG is een gevestigde naam in digitaal drukwerk en direct mail. Sinds 1985.
Publista voegt daar nóg meer media aan toe. Publista en RCG versterken elkaar.

