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Smailyn ominaisuudet

Helppo työkalu
uutiskirjepohjien tekoon
Tee sähköpostidesign-unelmistasi totta ja
valloita markkinat kullanarvoisilla kampanjoilla. 
Käytä palkittua vedä ja pudota -työkalua ja luo 
näyttäviä kirjepohjia, jotka mukautuvat kaikille 
laitteille. Dynaaminen sisältö, oman HTML:n 
käyttö, valmiit kirjepohjat – kaikki onnistuu.



Smailyn ominaisuudet

Laskeutumissivut
Sinun ei tarvitse olla design-guru 
rakentaaksesi sivun, johon kävijät haluavat 
syventyä. Smailyn avulla voit luoda tyylikkäitä 
laskeutumissivuja vähällä vaivalla. 
Hyvin suunnitellulla laskeutumissivulla 
voit markkinoida tuotteitasi, räätälöidä 
vahvistusviestisi ja mikä tärkeintä: luoda liidejä.



Smailyn ominaisuudet

Automaatiot
Älä käytä hetkeäkään aikaa sellaiseen, 
minkä voisi automatisoida! 
Automatisointityökalujen avulla lähetät 
automaattisesti asiakkaallesi viestejä oikeaan 
aikaan ja oikeilla aikaväleillä. Suunnittele 
unelmiesi asiakaspolku ja alatutustua 
markkinoinnin automatisoinnin taikaan.



Smailyn ominaisuudet

Integraatiot
Yhdessä toimiminen ja yhteyksien luominen 
on vaivatonta. Ota kontakteistasi kaikki 
irti rajattomalla sovellusten ja integraatioiden 
valikoimalla. Kerää kaikki asiakasdata 
nettisivuiltasi, asiakkuudenhallintajärjestelmäs-
täsi ja verkkokaupan alustaltasi.



Smaily on aina palveluksessasi!
Smailyn 20 tulisieluisen ammattilaisen tiimi on tukenasi, kun lähdet 
rakentamaan parhaimpia sähköpostimarkkinointikampanjoita!

Asiakastuki Palvelut Kehittäjät
Tarvitsetko apua? Smailyn loistava 
asiakastuki on palveluksessasi! 
Mikään ongelma ei ole liian suuri tai 
pieni. Ota yhteyttä, ja ongelmasi 
ratkaistaan muutamassa minuutissa. 

Uutiskirjeunelmistasi tulee totta, 
kun jätät työn Smailyn copywritereille 
ja HTML-ammattilaisille.

Smailyn kehitystiimi työskentelee 
väsymättä, jotta käytössäsi olisi 
paras ja kehittyneinen sähköpos-
tipostimarkkinoinnin alusta 
ja palvelu.
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+36 % 2018
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käyttäjätiliä keskimääräinen tulojen
kasvu

käyttäjätilien määrän
kasvu

Kuukausittain toistuvan 
liikevaihdon kasvu

sähköpostia kuukaudessa
kampanjamäärien kasvu 
/ kk

markkinaosuus Virossa

200 M +33 %
85 %

+30 %
+25 %



Budjett isi 
hyväksi!
Kuinka paljon yrityksesi
aikoo budjetoida
markkinointiin?
Hinta-laatu-suhteen
arviointi on budjett ia
tehdessä erityisen tärkeää. 
Smailylla maksat
vähemmän kaikista
ominaisuuksista! 

Kaikkiin Smailyyn hintoihin kuuluu rajaton määrä viestejä, kaikki ominaisuudet ja 
päivitykset sekä asiakastuki sähköpostilla, live-chatillä, Skypellä ja puhelimella. 

* 200 000 kontaktiin asti 1 289 €

** 150 000 kontaktiin asti 1 995 €

Tilaajat Säästö

2 500 64-65 %59 € 60 €

114 € 250 €

356 € 860 €

600 € 1380 €

Sovitt avissa * Sovitt avissa **

12 000 25-66 %

60 000 16-65 %

100 000 33-71 %

300 000 Loputt omasti

21 €

85 €

300 €

400 €

768 €



Kilpailijoista puheen ollen VS

Smailylla
Viestiesi toimitettavuus on yli 10 % 
parempi.

Voit lähettää kontakteillesi rajattoman 
määrän viestejä.

Avaus- ja klikkausprosenttisi ovat 
paremmat. Kokeiltu ja testattu!

Voit lisätä jokaiselle kontaktille jopa 1 200 tagia. 
MailChimpillä määrä on vain 30.

Voit luoda rajattoman määrän listoja. 
MailChimpillä voit tehdä viisi.

Voit lähettää A/B-testauksessa neljä eri viestiä, 
MailChimpillä vain kaksi.

Upea asiakastukitiimimme on apunasi 24/7.

Voimme siirtää kontaktisi ja viestipohjasi 
puolestasi.

Opit tuntemaan alustan syvällisesti.

Luot vaivattomasti tyylikkäitä ja toimivia 
uutiskirjeitä.
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Ensimmäiset
uutiskirjeet
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Sendsmaily-
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Erilleen
verkkokaupasta

Vedä ja pudota --
työkalu
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Smailyn menestyksen aikajana 



1 000+ sovellusta 
Ota kaikki hyöty irti käytt ämistäsi sovelluksista. Smaily autt aa yhdistämään 
kaiken asiakastiedon nett isivuiltasi, asiakkuudenhallintajärjestelmästäsi ja 

verkkokaupastasi. Yhdistä, synkroinoi ja yksinkertaista!



Onko markki-
nointisi varmasti 
lainmukaista?
Kun valitset sähköpostimarkkinoinnin 
alustaa, yksi tärkeimmistä asioista on 
varmistaa, että toimit lainmukaisesti.

Smailyn sähköpostimarkkinointialustalla on ISO/IEC:27001:2013- 
sertifikaatti. Se vahvistaa, että Smaily tarjoaa maailmanluokan 
turvallisuutta ja alustalla oleva data on suojattu kaikkien vaatimusten 
mukaisesti. Smaily on suojattu mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä, 
tietosuojariskit on viety minimiin ja asiakkaan tietosuoja on taattu.

Smailyn käyttäjänä voit myös olla varma, että noudatat kaikkia 
Euroopassa vaadittuja säädöksiä. Jos yritys ei noudata Euroopan 
unionin yleistä tietosuoja-asetusta, se voi joutua maksamaan tuntuvat 
sakot. Jokainen on luultavasti kuullut GDPR:stä, mutta tiesitkö, että 
esimerkiksi MailChimp ja Klaviyo eivät ole kaikkien GDPR:n vaatimusten 
mukaisia. Smailyn käyttäjänä sinun ei tarvitse olla huolissasi. 
Toisin kuin kilpailijoillamme, kaikki palvelimemme sijaitsevat Euroopassa. 
 
Smailyn avulla voit luoda laadukasta sähköpostimarkkinointia 
turvallisesti, asiakkaitasi kunnioittaen ja lakia noudattaen.



“Kuvitt ele maailma, jossa sinulla on loistava ja helposti markkinoitava tuote, mutt a joudut
pienentämään budjett ia samalla, kun sinun pitäisi pitää kiinni korkeasta laadusta. Vaikeaa, eikö?

Nyt sulje silmäsi ja kuvitt ele maailma, jossa voit saada maltillisen budjetin, korkean laadun
ja vielä paljon muuta. Samalla apunasi on tiimi, joka autt aa huolissasi ja murheissasi

omistautuneesti ja henkilökohtaisella ott eella. 

Älä enää murehdi, kuinka tämän kaiken voisi saada. Avaa silmäsi. Smaily on tukenasi!”

--  Smaily



Personoi sähköpostimarkkinointisi 
yrityksesi tyyliin sopivaksi 

ja maailma on sinun!


