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Další rok se přehoupl, tak
věřme, že bude mnohem
lepší než ten minulý a že
nás čekají i dobré věci.
Naše firma připravuje i v
tomto

roce

zajímavé

novinky a další nabídky
doplňkových služeb, které
Vám

pomohou

systém

rozšířit

AskNow,

používáte.

Vždy

který
aktuální

informace najdete na našich
webových

stránkách:

www.asknow.cz
Těšíme se s Vámi v tomto
roce na další příjemnou
spolupráci.

Další nabídka doplňkových služeb:
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Odesílání emailů s nabídkou zákazníkům
Tato doplňková služba nazvaná Basic Mailing je určena pro ty klienty, kteří
chtějí svým zákazníkům zasílat na jejich email různé nabídky, novinky,
služby či zajímavé informace s přílohou.
V adminu AskNow je možné si předpřipravit různé vzory mailů (včetně
konkrétní přílohy), možné i v různých jazycích.
Zákazníkovi, který při vyplňování dotazníku zadá svou emailovou adresu,
se pak automaticky odešle určený vzor emailu včetně dané přílohy.
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Více informací včetně ceny na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte.
Pokud máte zájem, kontaktujte: PhDr. Hana Urbanová | Marketing Manager
Tel. +420 777 600 186; Email: hana.urbanova@asknow.cz
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Marketingový modul pro opakované hromadné zasílání
emailových nabídek včetně příloh vašim klientům
přímo z AskNow.
Pokud máte zájem, kontaktujte: PhDr. Hana Urbanová | Marketing Manager
Tel. +420 777 600 186; Email: hana.urbanova@asknow.cz
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Dotazník AskNow
Budeme rádi, když nám věnujete 2 minuty svého času.
Vaše názory, podněty, připomínky jsou pro nás velmi důležité, abychom
mohli zlepšovat své webové stránky tak, aby jste od nás dostávali důležité a
relevantní informace.
Ti z vás, kteří nám zanecháte emailovou adresu, zařadíme do SLOSOVÁNÍ
O DÁRKOVÝ BALÍČEK ASKNOW.
Váš AskNow tým
Dotazník můžete vyplnit přímo na našich webových stránkách nebo
klikněte zde na QR kód:

Přehled aktuální nabídky doplňkových služeb AskNow:

Více informací včetně cen na našem webu. Můžete načíst QR kód:
Nebo na tel: +420 777 600 186

Krásné jaro Vám všem!
Něco pro zasmání:
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