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De E-mailmarketing software

Newsletter2Go GmbH is een Duitse software-aanbieder voor e-mailmarketing

software. De onderneming is in 2011 opgericht en heeft vandaag 30 medewerkers. 

De software wordt zowel in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland),

in Europa (Nederland, Frankrijk, Italie, Polen en Spanje) als in Engelstalige landen 

en Braziliaangeboden. Met meer dan 40.000 klanten uit meer dan 50 landen en 

met meer dan 99,5% tevreden klanten is Newsletter2Go een van de meest vooraan-

staande aanbieders voor performante e-mailmarketing.

„Newsletter2Go hat unsere Prozesse um 50% 

beschleunigt und auch noch den ROI erhöht!“

Mati Balle von mabba-shop.de

Newsletter2Go maakt het voor iedereen mogelijk, professionele e-mailcampagnes 

eenvoudig te maken, vorm te geven en te verzenden. En dit kan allemaal online, zonder 

installatie en zonder programmeerkennis. De gratis software is speciaal op (online-)

handelaren, agency’s, verenigingen en het midden- en kleinbedrijf afgestemd. 

E-mailcampagnes maken

Het creeren van individuele, persoonlijke en relevante mailings doet men in een 

handomdraai dankzij de zeer intuïtieve bediening. Het is vanzelfsprekend ontvan-

gers te kunnen segmenteren en mails of zelfs hele campagnes te personaliseren. 

De software van Newsletter2Go heeft bijzonder veel mogelijkheden en is intuïtief en

moeiteloos te bedienen. Met unieke functies zoals de 1-klik-productovername en talloze

plug-ins naar shopsystemen wordt professionele e-mailmarketing heel eenvoudig.

Veilige e-mailverzending

De prestatie van campagnes meten en evalueren

Naadloze interfaces en ontvangersimport 

Newsletter2Go hecht veel waarde aan veiligheid: de gehele software inclusief

alle functies is daarom conform Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming. 

De onderneming heeft bovendien een certifi catie van TÜV Rheinland. Betrouwbare

whitelisting (o.a. CSA, ISIPP, ReturnPath) zorgen ervoor, dat e-mails niet op spam worden 

gecontroleerd, maar direct in de inbox van de ontvanger afgeleverd worden. 

Gedetailleerde live-reports geven het succes van de mailings in real-time weer en 

worden overzichtelijk verwerkt. Naast gebruikelijke succesbenchmarks zoals de 

openratio, klikratio en conversieratio, biedt Newsletter2Go ook doelgroepspeci-

fieke analyses en speciale functies zoals clickmaps en geolocatie. Alle rapporten 

kunnen met eén klik worden geëxporteerd.

Ontvangers kunnen met slechts eén klik uit een bestand (Excel, CSV), of auto-

matisch via interfaces geïmporteerd worden. Talloze interfaces maken het voor 

webwinkeliers makkelijker om de software te synchroniseren met hun shop-

systeem. Het beheren van ontvangers is overzichtelijk en ongecompliceerd dankzij 

de vaste of zelfgedefinieerde kenmerken en groepen. 

Kundenmeinung

sales@newsletter2go.com

+31 (0) 85 88 87 588

E-Mail

Telefoon

TÜV-gekeurd
m.b.t privacybeleid

Server in
Duitsland


