
Porque personalização vende

PrintShop Mail Connect:  
O software que chama seus clientes pelo 
nomes

O PrintShop Mail Connect é uma ferramenta 
de comunicação multicanais autônoma 
que corresponde às suas necessidades de 
personalização, é fácil de utilizar, até mesmo 
para principiantes, e também oferece 
funções avançadas para especialistas.

Produza o seu material promocional para impressão ou envio por 
e-mail com uma mesma ferramenta, sem ter que fazer o trabalho 
duas vezes. 

Com o PrintShop Mail Connect você pode associar qualquer 
design a qualquer banco de dados, criando assim malas-diretas 
completamente personalizadas e excelentes e-mails em HTML, 
voltados aos perfil dos destinatários.  

printshopmail.objectiflune.com

Crie, imprima e envie e-mails promocionais com base em dados

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

Mensagens personalizadas, imagens e cores 
tornam suas comunicações mais pertinentes e 
prolongam seu relacionamento com os clientes.

Dados

Códigos de barras

Dados

Imagens

Imprimir

Imprime em alta 
velocidade

Email

Envio de Emails

Opção AFP

Texto

Condições

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


Funções
Interface intuitiva, com função de 
arrastar e soltar

Assistentes ou criação de scripts 
para a personalização das tarefas

Produção otimizada, em alta 
velocidade geração:

 

N-up, passo e repetição e 
impressão em pilha.

Acabamento dos subconjuntos 
com acesso a todas as funções da 
impressora.

HTML / CSS / JavaScript® 
multicanais com produção de 
impressões e de e-mails.

Ampla variedade de opções 
disponíveis durante a realização 
das impressões:

Treinamento online gratuito

Um amplo plano de manutenção
OL®   Care
 Atualizações e upgrades 

 Assitência técnica   
OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.

Todas as marcas registradas apresentadas são de propriedade de seus respectivos donos.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Todos os direitos reservados. printshopmail.objectiflune.com

A personalização eficaz desperta 
reações emocionais aumentando 
as chances de fazer com que os 
destinatários respondam à ação proposta.

Transforme os seus objetivos 
de marketing em realidade!

 Aumente o número de respostas
 Conduza à lealdade
 Aproveite as oportunidades do mercado
 Aumente a abertura de e-mails e o número de cliques
 Melhore a produtividade 

Combine a facilidade de utilização 
e as funções avançadas de 
personalização ao alto desempenho.

Continue trabalhando com o seu insersor de marcas de 
digitalização; O PrintShop Mail Connect é compatível com a 
paior parte deles
Solucione complexos desafios de integração e produza grandes 
volumes de VDP, em alta velocidade. 

Aplicações típicas

 Campanhas individuais multicanais
 Envios de e-mails
 Malas-diretas promocionais
 Otimização de pequenos e grandes volumes de impressões
 Cartões postais, vale presentes, ingressos, cartões de visita

HTML + E-mail

PostScript® 
otimizado

PPML

PPML/VDX

PDF

VIPP

PDF/VT

VPS

AFP (opcional)

 IPDS (opcional)

Seleção de bandeja

Opções de últimos 
retoques

Controles de 
insersores

Imposição

Agrupamento, 
fracionamento e 
inserção

Livretos

Hi
Catherine!

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

