
Omdat personalisatie verkoopt

PrintShop Mail Connect:  
Software waarmee u uw klanten bij hun 
naam kunt noemen
 

PrintShop Mail Connect is een standalone 
tool voor meerkanaalscommunicatie. De 
tool voorziet in al uw behoeften op het 
gebied van personalisatie en is interessant 
zowel voor beginners als experts.

Ontwerp uw promotiemateriaal voor printwerk en e-mail met 
dezelfde tool, zonder hetzelfde werk twee keer te hoeven doen. 

Met PrintShop Mail Connect kunt u elk ontwerp samenvoegen 
met elke database en in één keer volledig gepersonaliseerde 
direct mail en verrijkte HTML-mails ontwerpen die zijn 
afgestemd op het profiel van de geadresseerde.

printshopmail.objectiflune.com

Promotionele multi-channel communicatie vanuit één Designer en één Templatel

Catherine Carlson
22, King Street

San Diego
CA 44331
United States

GF12346
Your promo code

Hi Catherine,
Visit us online for 

more details on our 

BIG WINTER SALE. 

Enter your promo code for 

a chance to win hockey tickets:
 www.

Scan me

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500

Montréal, QC

Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Hi Kim,

Enter your promo code for a chance to win ski tickets:

Kim Jin
2854, Brule St, Apt 8Sherbrooke, QC Canada

J1K 3B2

2030 Pie IX, Suite 500Montréal, QC
Canada H1V 2C8

GF12345
Your promo code

 
www.

Visit us online for more details on our BIG WINTER SALE. 

Scan me

44, River Road
North Watley 
NC 22331
United States

GF12346
Your promo code

Hi Luke,
Visit us online for 
more details on our 
BIG WINTER SALE. 

Enter your promo code for 
a chance to win hockey tickets:

 www.

Scan me

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

End of Season Sales!Everything must go!

Your sports shop.

Big Winter Sale

Gepersonaliseerde berichten, afbeeldingen 
en kleur maken communicatie relevanter en 
vergroten dus de Customer Lifetime Value.

Gegevens

Barcodes

Nummering

Afbeeldingen

Afdrukken

Afdrukken op hoge 
snelheid

E-mail

E-mails uitvoeren

AFT optie

Tekst

Voorwaarden

https://www.objectiflune.com/nl/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-NL
https://printshopmail.objectiflune.com/nl/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-NL


Kenmerken
Intuïtieve en meertalige interface 
met slepen en neerzetten

Wizards of scripting voor 
personalisatietaken

Generatie van grote volumes, 
gepersonaliseerde uitvoer:

 

N-up, stap-en-herhaal en printen 
via de stack

Subsetafwerking met toegang tot 
alle printerfuncties.

HTML / CSS / JavaScript® 
meerkanaals Designer met 
uitvoer van print en e-mail.

Afwerkingsopties op het moment 
van produceren:

Gratis online training

Een uitgebreid onderhoudsplan
OL®   Care

Updates en upgrades 

Technische ondersteuning

   
OL is een gedeponeerd handelsmerk van Objectif Lune Inc. Alle weergegeven 

geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden. printshopmail.objectiflune.com

Effectieve personalisatie roept emotionele 
reacties op, waardoor het waarschijnlijker 
is dat potentiële kopers zullen reageren 
op een specifieke oproep tot actie.

Realiseer uw marketingdoelen!

 Vergroot de responsfrequentie
 Stimuleer loyaliteit
 Profiteer van marktkansen
 Vergroot de openen klikfrequentie
 Stimuleer de productiviteit 

Combineer gebruiksgemak en geavanceerde 
personalisatiefuncties met krachtige prestaties.

Blijf werken met uw couverteermachine: 
 
PrintShop Mail Connect is OMR/BCR compatibel met alle 
gangbare merken couverteermachines voor de aansturing.
Volledige controle over de opmaak 
 
Maakt complexe opmaak eenvoudig en sneller produceren van 
grote volumes Variabele Data Publishing (VDP). 

Toepassingen

 Multi-channel één-op-één-campagnes
 Bulk e-mail
 Promotionele direct mail
 Printoptimalisatie van kleine en grote volumes
 Briefkaarten, cadeaubonnen, tickets, visitekaartjes

HTML e-mail

Geoptimaliseerd 
PostScript®

PPML

PPML/VDX

PDF

VIPP

PDF/VT

VPS

AFP (optioneel)

 IPDS (optioneel)

Lade & media 
selectie

Afwerkingsopties

Stuurcodes voor 
couverteermachines

Impositie en 
snijtekens

Groeperen, splitsen 
en slipsheets

Boekjes

Hi
Catherine!

https://printshopmail.objectiflune.com/nl/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-NL
https://www.objectiflune.com/nl/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-NL

