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–enklare kommunikation
–enkl
are kommunikation
We Mail är en enkel och säker tjänst som möjliggör kommunikation,
Med
We Mail skickar
du personliga
budskap
till varjekanaler
kund, vilket
dina administrativa utskick även kan
på mottagarnas
villkor,
i fysiska
och digitala
för medför
företagatt
som
innehålla
marknadsbudskap.
Detta
kan
ske
antingen
genom
att
lägga
till
separata
fält, så kallade. ”banners” eller
kommunicerar med företag eller privatpersoner.
som separata sidor som skrivs ut tillsammans med övriga sidor. I och med att allt vi producerar inom tjänsten
We Mail skrivs ut i färg och alltid utskrift på båda sidorna så går det enkelt att skapa välformulerade
marknadsbudskap.

Se till att budskapet i din kommunikation når fram.

Mail
i Strålfors
kvalitetsochså sorterar
är ett
snabbt, pålitligt
ochvill
enkelt
sätt att Om We
Möt We
dinaMail
kunders
önskemål
om hur de
ta emot
tillval
avingår
digitala
kanaler
har gjorts
certifierat
av DNV och uppfyller
skicka meddelanden.
Du kommer
också att
din kommunikation
samtidigt
som du minskar
dinspara vi utmiljöledningssystem,
och skickar valda brev
digitalt.
kraven för ISO 9001 och ISO 14001
pengar och vara
lite mer
miljövänlig
genom
att alltid
administration.
We Mail
ger dig
möjlighet
att välja
skriva ut på båda sidorna.
och byta mellan fysisk och digital kommunikation,
med en process för alla kanaler. Kommunikationen
Inlämning och leveranstid
Skicka din fil till oss så tar vi hand om resten
är skyddad och dina kunder får sin kommunikation
Ni kan skicka vilket filformat som helst så länge
Du väljer hur din försändelse skall se ut. Du kan lägga
på det sätt som passar dem.
som det innehåller strukturerad data, som till extill logotyper, plus- eller bankgiroblanketter etc.
empel CSV- eller XML- filer. Ert filformat behöver en
Tillsammans tar vi sedan fram den fasta layouten.
Dina försändelser printas i färg på vitt paper. Printen filspecifikation, en beskrivning av informationsfält
Skicka
fil till oss
så tar
vi hand
om resten
och övrig information, som säkerställer att produkskerer
givetvis
på båda
sidorna
av papperet.
Ni väljer
hur
er
försändelse
skall
se
ut.
Ni
kan
lägga
Kuvertering sker i standardkuvert med två fönster, tionen blir som ni har tänkt er.
till logotyper,
pluseller för
bankgiroblanketter
Leveranstiden för We Mail är snabb. Skicka er fil
vilket gör det
enkelt
Er att profilera Er ie t c.
avsändarfönstret
med fram
loggaden
och fasta
returadress.
Tillsammans
tar vi sedan
layouten.
före kl 09.00 så lämnar Strålfors vidare materialet
Därefter skickar ni en fil med mottagaradresser
för distribution samma dag. Det finns två olika distoch övrig data som skall finnas med i breven.
ributionsalternativ 1:a-klassbrev och Ekonomibrev.
Vi tar sedan hand om allt som rör kommunikatioVi kan även erbjuda utrikes distribution.
nen: utskrift, kuvertering och utdelning till mottagarna.
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Innehåll
I tjänsten ingår
• vitt standardpapper (90 g)
• print i färg på båda sidorna
• kuvert med två fönster
• distribution
• datapreparation

Returadress

Returadress

PRIORITAIRE
1:a-klassbrev

We Mail

Miljöcertifiering
We Mail ingår i Strålfors kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat av DNV och uppfyller
kraven för ISO 9001 och ISO 14001.

161382

Tillval
• Digitala brevlådor
• Internetbankfaktura
• eArkiv

PostNord Strålfors AB

customer.service@
stralfors.se
stralfors.se

