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100 gratis tips om nyhetsbrev 
och e-postmarknadsföring
Vi ger dig de viktigaste tipsen om vad du ska 
tänka på när du utformar nyhetsbrev och 
lyckade e-postkampanjer. 

Läs mer här: 
www.multimailer.se/artiklar

Nöjda kunder i många länder
SamLogic MultiMailer är ett av Sveriges mest använda 
e-postverktyg för att skicka ut nyhetsbrev och personligt 
anpassade e-brev. Programmet används bl a av  
Fritidsresor, Dustin, Skanska, Sandvik, SAS, Volvo, Xerox, 
HSB plus tusentals andra svenska företag, föreningar 
och myndigheter. Och den internationella versionen av 
SamLogic MultiMailer används i 16 länder.

SamLogic MultiMailer är ett träffsäkert e-postverktyg som  
underlättar för alla som skickar ut nyhetsbrev och annan typ  
av information via e-post till sina kunder, anställda och  
föreningsmedlemmar

Ger dig unika fördelar
• Ökad läsfrekvens med personliga nyhetsbrev 
• Högre framkomlighet med en auktoriserad e-postserver 
• Lätt att skapa snygga nyhetsbrev via mallar 
• Nyhetsbreven visas korrekt i PC, Mac och mobila enheter 
• Statistik lagras om varje e-postutskick 
• Automatisk hantering av e-poststudsar och avregistreringar 
• Flexibel import av kontaktuppgifter

Vill du få fler läsare av dina nyhetsbrev?
Personliga nyhetsbrev där mottagaren är i fokus läses av mer än 
dubbelt så många som opersonliga massmail. Med MultiMailer 
skapar du enkelt personliga brev och genom att använda en 
auktoriserad e-postserver når fler mejl mottagarna.

Vill du skapa professionella nyhetsbrev  
utan hjälp av en designer?
Ett regelbundet nyhetsbrev med snygg design stärker din företags-
profil. Med MultiMailer skapar du själv professionella nyhetsbrev i 
toppklass, som visas korrekt på PC, Mac och mobila enheter.

SamLogic 

MultiMailer
– en helhetslösning för nyhetsbrev  
och e-postutskick

Branschanpassade nyhetsbrev 
skapas snabbt och enkelt  
med SamLogic MultiMailer.
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Kombinerar ett traditionellt  
dataprogram med molntjänster
Många företag använder e-post i sin marknadsföring när de 
ska kommunicera med sina kunder men det stora användandet 
av mobila enheter och strikta skräppostfilter gör att kraven på 
att nyhetsbreven utformas rätt ökat. Nyhetsbrev som inte har 
snygg design och anpassas efter mottagaren blir inte lästa i den 
omfattning som de borde. E-postlistor som inte är uppdaterade 
gör också att många mejl aldrig når fram. MultiMailer löser dessa 
problem på ett mycket effektivt sätt.

Professionella nyhetsbrev utan HTML-kunskaper
Med hjälp av en nyhetsbrevsguide, en inbyggd ordbehandlings-
liknande editor och en molnbaserad HTML-editor går arbetet 
att skapa effektfulla nyhetsbrev mycket snabbt. MultiMailer kan 
även samverka med andra HTML-editorer såsom Adobe  
Dreamweaver.

Snabba och stabila e-postutskick
MultiMailer är snabbt och stabilt. Tusentals personligt utformade 
nyhetsbrev kan skickas ut varje timme. Uppstår det problem med 
någon e-postadress så avbryts inte utskicket utan felet registreras 
och sändningen fortsätter. MultiMailer använder en auktoriserad 
e-postserver men kan även samverka med Exchange- och Gmail-
servrar.

Automatisk hantering av e-poststudsar
När man skickar ut ett stort antal e-postmeddelanden kommer 
alltid ett antal i retur, det uppstår sk studsar. En studs uppstår t ex 
om en e-postadress är felaktig eller har upphört att existera. Allt 
detta hanteras automatiskt av MultiMailer.

Automatisk hantering av avregistreringar
I MultiMailer hanteras avregistreringar av nyhetsbrev automa-
tiskt. De e-postadresser som inte ska få några fler nyhetsbrev 
placeras i en spärrlista.

Statistik och uppföljning
I MultiMailer finns det stöd för statistik och analys av e-post-
utskick. Det går bl a att se hur många nyhetsbrev som öppnats, 
vem som öppnat dem och vilka länkar mottagarna klickat på. 
Detaljerade rapporter kan skapas vilket möjliggör effektiv  
uppföljning av e-postutskicken.

Många användningsområden
SamLogic MultiMailer är ett flexibelt e-postprogram och kan 
användas i många sammanhang. Bl a kan programmet använ-
das för att skicka ut nyhetsbrev, prislistor, pressreleaser, enkäter, 
inbjudningar, julkort mm.

MultiMailer finns i olika versioner. Vilken version som passar just 
dig beror på vilka behov du har och vilken funktionalitet du  
behöver. I tabellen till höger ser du skillnaden mellan Professional- 
och Enterprise-versionen av MultiMailer.
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 Professional  Enterprise
Nyhetsbrev kan skapas via en guide Ja Ja
Inbyggd ordbehandlingsliknande editor Ja Ja
Tillgång till en molnbaserad HTML-editor Ja Ja
Skapar brev med bilder, ljud och spalter Ja Ja
Personliga brev kan skapas Ja Ja
Stöd för Facebook, Twitter och Google+ Ja Ja
Enkel selektering av olika mottagargrupper Ja Ja
Dubbletter kan lokaliseras och avlägsnas Ja Ja
Hanterar spärrlistor / unsubscribe-listor Ja Ja
Data kan importeras/exporteras från MS Excel Ja Ja
Överbelastningsskydd för e-postservrar Ja Ja
Stöd för molntjänster som Dropbox och OneDrive Ja Ja
Hanterar automatiskt registreringar och avanmälningar Ja Ja
Automatisk hantering av e-poststudsar Ja Ja 
Nyhetsbrev kan publiceras på Internet Ja Ja
Stöd för avancerad statistik Ja Ja
Stöd för olika avsändarprofiler Ja Ja
Kan samverka med MultiMailer E-postserver Ja Ja
Kan installeras på en server i ett nätverk - Ja
Kan installeras på en virtuell dator - Ja
Kan samverka med e-postservrar i interna nätverk - Ja
Har stöd för SSL - Ja

Priser
SamLogic MultiMailer / Professional 2990:-
SamLogic MultiMailer / Professional Upg 1990:-
SamLogic MultiMailer / Enterprise 3990:-
SamLogic MultiMailer / Enterprise Upg 2990:-

Alla priser är exkl. moms och frakt
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