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Registrační microsite   
 

 

Pořádáte marketingové akce nebo školení? Emailkampane.cz pro Vás mají řešení. Pomocí na míru 

vytvořené registrační microsite můžete on-line poskytnout Vašim zákazníkům všechny informace 

přehledně na jednom místě. Zároveň je jednoduše provést registrací a jako benefit získat jejich e-

mailovou adresu a souhlas se zasíláním marketingového sdělení.  

Registrační microsite 

 

Vytvoříme pro Vás vizuálně atraktivní registrační 
microsite na adrese „nazev.emailsystem.cz“, kde 
jde na míru upravit: 

 Velkoformátovou fotografii v pozadí 

 Kontaktní informace Vaší společnosti 

 Libovolný text v hlavním poli  

 Více registračních termínů 

 Položky menu 
 
Hlavní funkcí této microsite je poskytnout 
zákazníkovi všechny potřebné informace o 
plánované akci a zároveň mu umožnit on-line 
registraci. On-line registrací zákazník dává souhlas 
se zpracováním údajů a i souhlas pro marketingové 
účely, proto microsite obsahuje validovaný 
formulář, do kterého lze vložit e-mail zákazníka a 
systém zkontroluje jeho správnost.  
 
Registrací se e-mailové adresa propíše pod váš účet 
do systému emailkampane.cz pro další použití.  
 
Zákazníkovi je zároveň odeslán potvrzovací e-mail.  
 
Listinu účastníků lze vyexportovat do CSV a 
následně dále zpracovat. 

 

 

 

Vyzkoušejte si DEMO on-line: http://demo-registrace.emailsystem.cz/ 
  

http://demo-registrace.emailsystem.cz/
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Cena: 5.000,- Kč bez DPH 

On-line přehled  

K vaší registrační microsite dostanete zabezpečenou URL adresu, ze které si kdykoliv jedním kliknutím 

můžete stáhnout přehled všech zákazníků, kteří se ve Vašem systému zaregistrovali. 

 

Přehled má podobu CSV souboru a obsahuje: 

 E-mailovou adresu zákazníka a ostatní osobní údaje  

 IP adresu 

 Časové razítko registrace 

Bez starostí 

O námi vytvořené registrační microsite se nemusíte starat, protože: 

 Celou registrační microsite připraví specialisté z Emailkampane.cz 

 Hosting a provoz registrační microsite je na 2 měsíce v ceně služby 

 Konfiguraci systému provedou naši odborníci podle Vašich představ 

 Vlastí registrační microsite je plně automatizovaná  

 

 

      Profesionálně a bez starostí 

     2 měsíce provozu v ceně 

     Automatický sběr kontaktů 

     On-line přehled 

      Atraktivní vizuál 
 

 

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás… 

Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích.  

Rádi Vám danou služby detailně vysvětlíme a pomůžeme s jejich realizací či konfigurací. 

 

 

      Commerce Media s.r.o. 

Roháčova 145/14  

130 00 Praha 3 - Žižkov  

 

      +420 723 560 455, +420 777 867 731 
 

      obchod@emailkampane.cz  

       

www.emailkampane.cz  
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