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DM/DR och Kampanjverktyg  
En bra produktportfölj handlar om innovativt kreativt skapande och att 
kombinera både ny och etablerad teknik som finns hos Parajett.  
 
Våra tjänster inom DM är rådgivning, projektledning, teknisk och visuell 
kreativitet samt grafisk och digital produktion. Vårt mål är att vara en aktiv 
partner för företag som vill utveckla dialogen med sina kunder. Vi är 
angelägna om att tänka holistiskt och vara med från idé till färdig produkt.  
 
På detta sätt skapar man bättre lösningar till varje kund. Vi har kompetens 
och kapacitet att hitta rätt lösning för ditt företag. Med utgångspunkt från det 
tryckta mediet erbjuder vi ett antal tjänster för att optimera ditt företags 
marknadskommunikation. 
 

Parajetts hjälper dig ta fram  
skräddarsydd kommunikation med publicering i alla typer av media. 
  
Klassiska utskick via post kombineras effektfullt med e-post, mobil och webb. 
Genom att samordna utskick i flera typer av media, maximeras din kampanjs 
effekt och svarsfrekvensen ökar, samtidigt minskar du risken för att mottagaren 
missar ditt budskap. Du kan enkelt bemöta varje enskild kund med ett 
personligt tilltal och anpassa budskapet individuellt för varje mottagare.  
Detta medför att intresse väcks och sannolikheten för att din kund ska 
reagera och agera på utskicket ökar. 
 
Effektiviteten i dina kampanjer kan följas via en kontrollpanel som redovisar 
responsen, i realtid. Detta ger dig möjlighet att justera kampanjen utifrån 
gensvaret, samtidigt som du får ett bra underlag för att i framtiden kunna utveckla 
ännu bättre och effektivare kampanjer.  

Fördelar  
Stärker ditt varumärke och dina kundkontakter 
Med Parajetts verktyg ökar du genomslagskraften i din kommunikation, underlättar 
kundvård, förenklar bearbetning av prospekts och kan med enkla medel stärka ditt 
varumärke bland dina kunder och prospekts.  

Några av användningsområdena är:  
• Direktmarknadsföring  
• Nyhetsbrev  
• Kundundersökningar  
• Evenemangsmarknadsföring  
• Kampanjhemsidor  
• Prospekthantering  
• Utskick av marknadsföringsmaterial  
• Kundsegmentering  
• Datainsamling 

Utnyttja allt. Eller bara en liten del. 
Vi anpassar oss efter dina behov. Du behöver inte utnyttja hela verktygslådan. Vill du bara 
använda e-post och sms-utskick i din aktivitet är det fritt fram. 
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