Verhoog je ROI met
campagnebeheer
Met een gedetailleerde monitoring van je campagne voorkom je dat het
marketingbudget opgaat aan e-mailadressen die geen ROI behalen.
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Ook het beste uit je e-mailmarketing halen?
E-ngine is de e-mailmarketing specialist die, met proactieve en persoonlijke begeleiding, bedrijven helpt hun
e-mailmarketing strategie op te zetten en effectief ten uitvoer te brengen. Met ons in huis ontwikkelde e-mail software
platform versturen wij dagelijks miljoenen e-mails en monitoren wij elke e-mail met als doel de ROI te optimaliseren.
Neem contact met ons via info@e-ngine.nl of +31 (0)35 624 7343.
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