
Email màrqueting de qualitat

Les dades dels teus subscriptors a Europa Editor de campanyes fàcil i intuïtiu

Llistes de contacte sempre al dia Plantilles professionals multidispositiu

Estadístiques avançades en temps real Suport tècnic per email i telèfon

Analitzador anti-spam gratuït Assessorament personalitzat

Envia
els teus comunicats

eficaçment

Avalua
en temps real l'èxit

de la teva campanya

Gestiona
de forma efectiva

les teves llistes de contacte

Dissenya
campanyes professionals

en només uns minuts



Les teves llistes de subscriptors sempre 
actualitzades
De forma automàtica, comprovem i posem al dia l'estat 
dels contactes inexistents, inactius o d'aquells que no 
desitjen continuar rebent les teves campanyes.

Afegeix o importa els teus contactes
Crea nous contactes o importa els teus contactes existents:

Copiant i enganxant des dels teus llibres d'Excel

Des de serveis externs com Gmail

Important fitxers en format excel o csv

Oblida't dels contactes duplicats
No perdis temps en revisar si les teves llistes tenen 
contactes duplicats, nosaltres ens encarreguem que això 
no passi.

Camps personalitzats
Crea camps personalitzats per emmagatzemar tota la 
informació extra que tinguis dels teus contactes i 
segmentar i personalitzar els teus enviaments.

Coneix l'estat de les teves llistes
Estigues informat en tot moment de quin és l'estat de les 
teves llistes de contactes, mitjançant la recepció de 
notificacions quan s'afegeixin o donin de baixa subscriptors 
a les teves llistes.

Elimina contactes en cascada
Elimina de manera permanent o dóna de baixa grups de 
contactes de les teves llistes fàcilment escrivint les seves 
adreces de correu electrònic o pujant un fitxer.

Fusiona les teves llistes
Crea noves llistes de contactes a partir d'altres existents
decidint quina informació de cadascuna d'elles vols
conservar.

Segmentació de contactes
Filtra els teus contactes abans d'enviar una campanya
segons diferents criteris com la seva localització, els seus
interessos o si van obrir o no una campanya.

Incrementa la teva audiència
Amb el nostre assistent configura les teves preferències i
genera el codi HTML necessari perquè puguis inserir en
la teva web formularis de subscripció i captar nous
contactes per les teves llistes.

Integració d'aplicacions
La nostra API et permet realitzar integracions amb el teu 
CRM o CMS favorit i així adaptar el teu email màrqueting als 
teus fluxes treball. A més tens a la teva disposició plugins i
aplicacions per sincronitzar les teves bases de dades amb 
altres plataformes com Wordpress o Prestashop.

La qualitat de les teves llistes de contacte condiciona en gran mesura el
resultat de les teves campanyes d'email.

Gestiona les teves llistes de forma efectiva amb Acrelia News.

LLISTES DE CONTACTE
sempre al dia



Plantilles predissenyades
Àmplia biblioteca d’elegants plantilles per ajudar-te a crear 
enviaments d'email màrqueting professionals 
multidispositiu.

Editor de campanyes
L'editor d'Acrelia News et permet personalitzar els teus 
enviaments tant com ho necessitis. Pots dissenyar una 
campanya totalment adaptada a la teva imatge corporativa 
amb només uns clics.

Personalitza les teves comunicacions
Comunica't de forma directa i propera amb els teus 
subscriptors, afegint a la teva campanya missatges basats 
en camps personalitzats com el seu nom i cognoms.

Utilitza el teu propi disseny
Amb Acrelia News pots crear teves pròpies plantilles en 
línia:

Personalitzant les que t'oferim a la nostra biblioteca 

de forma gratuïta

Creant-les des de zero al teu gust

Important les teves plantilles en HTML.

Compatibilitat
Comprova com es visualitzarà la teva campanya en 
qualsevol lector de correu estàndard i en dispositius 
mòbils.

Verificador d'enllaços
El verificador d'enllaços et permet amb només un clic 
comprovar si funcionen tots els enllaços de la teva 
campanya. Et serà molt fàcil rectificar els enllaços que no 
siguin correctes i assegurar-te que tot funciona abans de 
prémer el botó enviar.

L'editor de campanyes d'Acrelia News et permet personalitzar els teus enviaments 
tant com necessitis. Pots dissenyar una campanya totalment adaptada a la teva 

imatge corporativa amb només uns clics.

Generador de codis QR
El generador de codis QR et permet crear i personalitzar 
fàcilment codis QR per inserir-los en els teus enviaments 
d'email màrqueting.

Editor d'imatges integrat
Amb l'editor d'imatges integrat pots editar i redimensionar 
les teves imatges mentre prepares la teva campanya. Ja no 
necessitaràs utilitzar programes externs per retocar les 
teves imatges.

Continguts dinàmics
Crea campanyes d'email personalitzades que cobreixin els
interessos i necessitats dels subscriptors, sense necessitat
de crear una campanya diferent per a cada un d'ells.

Comunicació més efectiva
Inclou en les teves campanyes enllaços a xarxes socials,
campanyes anteriors o formularis de subscripció i 
reenviament a amics de forma automàtica.

Enviaments de prova
Abans de realitzar l'enviament definitiu rep tests de la teva
campanya al teu email.

Analitzador 'antispam' gratuït
Verifiquem les teves campanyes per saber si hi ha paraules 
susceptibles de ser considerades com a 'spam' i t'indiquem 
què necessites canviar exactament per assegurar que la 
teva campanya no acaba a la safata de correu no desitjat 
dels teus subscriptors.

DISSENY PROFESSIONAL
a cost zero



Estadístiques completes i detallades
Coneix en temps real el rendiment de les teves campanyes 
i la qualitat de les teves llistes de contactes.

Temps de lectura
Descobreix quin és el temps mitjà utilitzat per llegir els teus
emails, si els continguts que envies resulten interessants 
als teus lectors i el nivell de compromís que tenen amb la 
teva marca, productes i serveis.

Obertures per dispositiu
Consulta dades en temps real sobre els dispositius des 
d'on es realitzen les obertures de les teves campanyes així 
com els clients de correu i navegadors més utilitzats per
llegir-les.

Mapa de clics
Gràcies al mapa de clics pots veure de forma ràpida, visual
i intuïtiva quins enllaços van funcionar millor i quins 
continguts van rebre més visites.

Seguiment de clics i obertures
Esbrina quan i per qui han estat obertes les teves
campanyes i quins enllaços han estat visitats.

Seguiment de retorns, informes d'spam' i 
baixes
Coneix els motius pels quals la teva campanya ha estat
marcada com a correu brossa, per què s'han donat de
baixa contactes o quin tipus d'errors de lliurament s'han
produït.

Activitat de contactes
Visualitza cronològicament la interacció de cada un dels
teus contactes amb els enviaments que has realitzat.

Reenviament a amics
Coneix la viralitat de la teva campanya mitjançant
informació detallada sobre qui l'ha reenviada i sobre
quan ho ha fet.

Impressions en paper
Averigua quants dels teus lectors han imprès en paper els 
teus emails.

Retenció de subscriptors
Coneix la qualitat de la teva llista de contactes i si els teus 
enviaments són rellevants per als teus subscriptors.

Descàrrega i impressió d'informes 
d'estadístiques
Descarrega les estadístiques dels teus enviaments en 
format Excel per al seu tractament extern o imprimeix-les 
amb un atractiu format en paper. Tu esculls quines dades 
vols incloure en el teu informe.

Google Analytics
Si tens un compte de Google Analytics, pots incloure
detalls de seguiment per controlar la conversió de tots
els enllaços de les teves campanyes.

Entendre la informació que t'ofereixen les estadístiques és de vital importància 
per poder valorar l'èxit o fracàs d'una campanya. El mòdul d'estadístiques 

d'Acrelia News t'ofereix tota la informació que necessites per millorar el 
rendiment dels teus enviaments.

ESTADÍSTIQUES AVANÇADES
en temps real



És molt important que els teus enviaments d'email comptin amb un disseny que s'adapti i visualitzi 
correctament en qualsevol lector de correu, mòbil o tauleta.

Si els teus emails són multidispositiu, milloraràs l'experiència dels teus subscriptors, aquests podran 
interactuar de forma còmoda i senzilla amb la teva marca i missatges, i tu podràs maximitzar el rendiment 

de les teves accions comercials. 

Acrelia News posa al teu abast un potent editor i una extensa galeria de plantilles totalment 
personalitzables per a què dissenyis de forma ràpida i professional les teves campanyes d'email.

Plantilles d'email
gratuïtes

A Acrelia News tens a la teva disposició una àmplia 
galeria de plantilles sense cap cost extra. Estan 
preparades per a visualitzar-se correctament en 

qualsevol dispositiu i són totalment personalitzables.

Hi han més de 100 dissenys disponibles!

Editor online
d'emails

Amb només uns clics i sense necessitat de coneixements 
tècnics pots crear campanyes d'email professionals 

totalment adaptades a la teva imatge corporativa.

L'editor d'emails d'Acrelia News et permet dissenyar i 
personalitzar els teus emails d'una forma molt senzilla i 

intuïtiva.

CAMPANYES D'EMAIL
MULTIDISPOSITIU

Editar una campaña Campañas

Nombre de la campaña

Asunto del mensaje*

Pre-encabezado

Longitud óptima

Inicio

Contactos

Campañas

Estadísticas

Recursos

Configuración

Soporte

Gestionar campañas

Crear nueva campaña

Enviar una campaña

Envíos programados

Perfil - Acrelia News

Logo Newsletter Diciembre

Añadir contenido

Logo Newsletter Diciembre

Nuestras soluciones



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 
Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. Nam finibus.

Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. Nam finibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 

In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. 

CONTINGUTS DINÀMICS
per email màrqueting

Inicio

Contactos

Campañas

Estadísticas

Recursos

Configuración

Soporte

Gestionar campañas

Crear nueva campaña

Enviar una campaña

Envíos programados

Perfil - Acrelia News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, 
laoreet et orci. Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna hendrerit sapien, sit amet 
elementum turpis nibh id justo. Nam finibus.

una newsletter, un enviament, infinites possibilitats

Els missatges de correu electrònic amb continguts personalitzats i segmentats en funció dels interessos i 
necessitats dels subscriptors, permeten obtenir més clics, més conversions i per tant incrementar els 

guanys obtinguts mitjançant l'email màrqueting.

Crear continguts personalitzats per cadascun dels teus subscriptors és molt fàcil amb Acrelia News. En un 
únic enviament d'email pots contemplar totes les opcions de personalització i segmentació que necessitis, 
creant continguts dinàmics que  canviïn segons el destinatari del teu email i en funció de la informació que 

tinguis d'ell. I sense necessitat de coneixements tècnics!

Com es fa?

L'editor d'Acrelia News et permet configurar la visibilitat dels teus blocs de contingut per a diferents 
segments de la teva llista. A més, pots definir un assumpte i pre-encapçalat personalitzat per cada 

segment...

En uns minuts pots enviar una newsletter personalitzada i adaptada als interessos dels teus subscriptors.
És molt fàcil!



Servei avançat de GESTIÓ
DE CAMPANYES D’EMAIL

Qué podem fer per tu

No tens temps per dissenyar i 
enviar emails promocionals als 

teus clients?

Vols fer email màrqueting 
però no saps per on 

començar?

Els teus enviaments no estan 
donant els resultats que 

esperaves?

L'equip d'Acrelia News, format per experts de diferents disciplines, pot ajudar-te a planificar, crear i 
gestionar les teves campanyes d'email màrqueting, seguint les millors pràctiques per millorar els teus 

resultats de màrqueting per correu electrònic.

El nostre Servei Avançat de Gestió de Campanyes d'Email, posa a la teva disposició una àmplia varietat 
de serveis i un equip de tècnics i assessors especialistes en email màrqueting que t'ajuden a definir, 

desenvolupar i posar en marxa la teva estratègia d'email màrqueting de manera efectiva.

Disseny de plantilles d'email 
professionals

Gestió de llistes de contacte i 
segmentació

Creació d'emails promocionals i 
newsletters

Gestió i programació d'enviaments 
massius

Anàlisi i auditoria completa
de resultats

Formació personalitzada d'email 
màrqueting
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