Merchandise Mail Plus

Klaar om internationaal te gaan?
Nieuwe markten gevonden om u op te richten? Merchandise Mail Plus van Direct Link maakt internationale bezorging eenvoudig. Maak gebruik van het bereik en de efficiëntie van het wereldwijde
postsysteem om uw artikelen in de brievenbus van uw klant te bezorgen - veilig en eenvoudig.
Communicatie met de klant is belangrijk en verloopt vlot. Uw klanten ontvangen preadviesmails
die hen op de hoogte houden, waarmee het aantal telefoontjes naar uw klantenservice wordt
verlaagd. De preadviesmail kan ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden: naast informatie
over de leveringsstatus kunt u gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties en andere berichten
opnemen. Uw klant is uniek - daarom bieden wij flexibele oplossingen waarmee u uw levering op
maat kunt maken.

Kies serviceniveau
Landelijke Tracking
Dit is een kostenefficiënt serviceniveau voor artikelen met een lage waarde voor klanten over de
hele wereld. Uw klant ontvangt twee e-mailmeldingen van Direct Link; een wanneer het item is
ontvangen voor verdere verwerking, de tweede wanneer het item is aangekomen in het land
van bestemming.
Het artikel wordt zonder moeite afgeleverd in de brievenbus van de ontvanger. Artikelen die te
groot zijn voor de brievenbus, worden aangemeld voor afhaling bij een plaatselijk postkantoor
of servicepunt.
Volledige Tracking
Met Volledige Tracking krijgt u nog meer functies. Naast de functies in het Landelijke Trackingpakket, heeft u hier volledige end-to-end tracking naar de meeste belangrijke bestemmingen
over de hele wereld en, indien nodig, leveringsbevestiging.
Dit serviceniveau is de veiligste manier om uw
artikel te versturen.
Toegevoegde waarde met advertenties
De Merchandise Mail Plus-service van Direct Link
biedt de mogelijkheid waarde toe te voegen aan
uw trackingmeldingen per e-mail, door de toevoeging van gepersonaliseerde advertenties. U heeft
de flexibiliteit om uw campagnes af te stemmen
op verschillende doelmarkten, inclusief het gebruik
van lokale taal en afbeeldingen.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale
Direct Link-verkoper of stuur ons een e-mail.
www.directlink.com | info@directlink.com

