
Lisame Sinu
meiliturundusele
Smaily



#wearesmaily



Smaily teekond
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Esimesed 
uudiskirjad

Esimene 
privaatserver

Sendsmaily 
online teenus

Veebipoest 
lahku löömine

Lohista ja aseta 
redaktor

85% Eesti turuosast, +50% 
MRR iga-aastaselt, mikro-
teenused, integratsioonid, 

funktsioonide pariteet

Uus ja vinge kontor, 
Nr 1 Eestis, TOP 3 
hulgas Baltikumis

Ekspordikäive 
25%

TOP 3 
hulgas Eestis
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Smaily on
sihilikult lihtne tööriist,
mille abil meeldejäävaid 
uudiskirju luua ja 
meiliga saata. 



Smaily ja statistika
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kontot kasv aastal 2020keskmine käibe kasv 
aastas

e-kirja kuus keskmine kasv

MRR kasvEesti turuosast



Miks Smaily?

Lihtne kasutada

Agentuuri 
teenused

Ägedad 
automaatikad

Ligipääs kõikjalt

Maandumislehed

Integratsioonid

24/7 tugi

Eelarve-sõbralik



Oleme Sinu teenistuses!
Meie 18 meili meistrist koosnev tiim toetab Sind 
võiduka kampaania loomise igal sammul!

Vajad abikätt? Oleme Sinu jaoks 
olemas! Mitte ükski mure pole 
meie jaoks liiga väike või suur. 
Helista meile ja Sinu probleemid 
leiavad kiire lahenduse.

Meie sisukirjutajad ja HTML-i 
profi d võivad Sinu unistuste
uudiskirja reaalsuseks muuta.

Meie tiim töötab väsimatult, 
et tuua Sinuni parim
ja arenenuim meiliturunduse
platvorm.

Klienditeenindus Agentuuri teenused Arendajad



Rõõmustades 
rahakotti
Naudi kõiki samu võimalusi,
aga maksa vähem.
Umbes 30% vähem!

Uudiskirjaga 
liitunud

2 500

* Kõik meie paketid sisaldavad piiramatut saatmist, kõiki funktsioone ja uuendusi, 
tuge nii e-posti, live-vestluse, Skype’i kui telefoni teel. 

12 000

60 000

100 000

300 000

MailChimp

29 €

119 €

333 €

452 €

1 237 €

Sinu
kokkuhoid

-34%

-39%

-21%

-21%

-38%

Smaily *

19 €

73 €

262 €

356 €

768 €



Kui juba konkurentidest juttu tuli Smaily vs MailChimp

Smailyga..
Jõuab enam kui 10% rohkem kirju 
adressaatideni.

Saadad oma kontaktidele nii palju e-kirju, 
kui ise tahad.

Naudid tõestatult kõrgemat avamiste 
ja klikkimiste määra.

Lisad igale kontaktile kuni 1200 parameetrit, 
MailChimpiga kuni 30.

Lood lõputult liste, Mailchimpiga kuni 5.

Saadad A/B testi puhul kuni 4 erinevat kirja, 
konkurendiga 2.

Saad igakülgset abi ja nippe oma ala meistritelt.

Võid kontaktide ja kirjapõhjade importimise 
meile usaldada.

Läbid põhjaliku platvormi koolituse.

Lood imelise kergusega professionaalsel 
tasemel uudiskirju.

Võid kogu teenust nautida eesti keeles.



1000+ integratsiooni
Võta kõigist oma platvormidest meie integratsioonide abil maksimum.

Ühenda, sünkrooni, lihtsusta!



Oleme valmis
Sinu meiliturundusele

Smaily lisama!


