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De 10 grootste

De gemiddelde MKB-ondernemer verstuurt 6 tot 7 direct mailings per jaar met een
oplage van circa 650 stuks. Dat zijn zo’n 4.500 poststukken. De grote vraag is dan ook:
hoe verhoog je het rendement van deze mailings? In elk geval door fouten te voorkomen
en geen kansen te laten liggen. M4 heeft voor u de grootste valkuilen op een rij gezet.
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MultiCopy heeft een complete dienstverlening
m.b.t. mailing services.

