
 

{Nieuwsbrief} 
Wilt u uw klanten altijd op de hoogte houden van de relevante 
nieuws items in uw specifieke branche? En daarbij uw eigen 
ontwikkelingen,   acties   en  aanbiedingen  op  een   efficiënte 

manier onder uw klantencontacten en andere geïnteresseerde   
partijen verspreiden? Met het nieuwsbrief pakket van Het Kan Beter 
Online kan dit, en meer! 

   

{Vind Het Online, met een !} 

Wij verzorgen voor u een gebruiksklare Mailchimp account! Mailchimp staat bekend als de oplossing 
bij uitstek voor het bijhouden van klantencontacten, of u nou net begint of al een grote lijst 
geïnteresseerden heeft! Door middel van een dubbele opt-in weet u zeker dat u volgens de regels 
speelt. Daarbij hebben nieuwsbrieven van Mailchimp over het algemeen het hoogst gemeten 
acceptatie / aankomst percentage van alle mailing services. Met een makkelijke interface en 
gebruiksvriendelijke integratie met andere services en uw website, heeft u er minder omkijken naar, 
en meer plezier van! 

✓ Wij maken uw eigen Mailchimp Account aan en stellen deze gebruiksklaar in! 
✓ Wij verzorgen een Wordpress Plugin voor integratie op uw website! 
✓ U heeft de keuze uit verschillende accounts: 

o Starter (1-2000 subscribers, 12000 emails per maand)                Gratis 
o Upgrade (2000+ subscribers, ongelimiteerd aantal emails)         Van €10,- tot €25,- 

Met een upgraded account krijgt u automatisering, bezorging per tijdszone,  
email en chat support van Mailchimp, en andere Mailchimp voordelen. 

We maken een Template die u met één druk op de knop kunt versturen om uw contacten up to date 
te houden. Of u nou zelf de inhoud wil aanpassen, of deze voornamelijk laten vullen door RSS feeds, 
alles is mogelijk! Kies de stijl die het beste bij uw bedrijf, product of service past, of laat er een door 
ons maken! Uw e-mails krijgen een aantrekkelijke en persoonlijke look & feel, wat uitnodigt tot verder 
lezen. 
 

✓ Ons design team ontwerpt voor u een email template op maat, en implementeert deze  
klaar voor gebruik!

Heeft u verschillende groepen aan geïnteresseerde partijen of users? Wij zorgen er voor dat u het 
overzicht behoud! Verschillende nieuwsbrieven kunnen verstuurd worden naar verschillende 
groepen aan gebruikers zonder de noodzaak voor meerdere accounts. Hiermee bespaart u tijd, 
moeite en geld! 
 

✓ Wij maken voor u tot maximaal 3 verschillende mailing groepen aan, op basis van uw 
hoeveelheid subscribers! 

✓ Meerdere groepen en speciale mailing campagnes voor deze groepen is mogelijk! 
 

Een nieuwsbrief is de perfecte methode om geïnteresseerde partijen te informeren 
over uw aanbiedingen, ontwikkelingen en andere nieuwtjes! 

   

      


