PEŁNY CENNIK OPŁAT JEDNORAZOWYCH ZA OPROGRAMOWANIE E-MAILINGOWE ANOMAIL 2015+
OPŁATA
JEDNORAZOWA

RODZAJ

STANOWISK

NOŚNIKA

1-10

Elektroniczny
oraz Płyta DVD
z materiałami
szkoleniowymi
i Samouczkiem

299 PLN
(LICENCJA STANDARD)

ZBIERACZ ADRESÓW
E-MAIL ZE STRON
INTERNETOWYCH

TAK
(3 różne moduły zbierające)

ILOŚĆ ADRESÓW
E-MAIL W BAZIE

Nieograniczona

(wysyłka do 100 tys. naraz)

BEZPŁATNE AKTUALIZACJE,
POMOC TECHNICZNA
ORAZ DOSTĘP DO BAZY
„BRAK ZGÓD NA MAILING”

12 miesięcy
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i AKTUALIZACJE BAZ

OCHRONA
ANTYSPAMOWA
Baza „Brak zgód” i „GIODO”
Analizator treści listu
Analizator obrazków
Analizator kodu i linków
Kontrola antyspamowa listu
Podgląd adresów z listy RBL
Recykling błędnych adresów

W cenie płyta DVD z programem i niepublikowanymi materiałami szkoleniowymi w postaci lekcji wideo oraz e-booków dot. wysyłek

485 PLN

1-10

(LICENCJA STANDARD PLUS)

Elektroniczny
oraz Płyta DVD
z materiałami
szkoleniowymi
i Samouczkiem

TAK
(3 różne moduły zbierające)

Nieograniczona

(wysyłka do 100 tys. naraz)

12 miesięcy
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i AKTUALIZACJE BAZ

Baza „Brak zgód” i „GIODO”
Analizator treści listu
Analizator obrazków
Analizator kodu i linków
Kontrola antyspamowa listu
Podgląd adresów z listy RBL
Recykling błędnych adresów

W cenie dodatkowo unikalny szablon kreacji (list w formacie HTML) projektowany dla Państwa a także materiały szkoleniowe na płycie DVD

550 PLN

Dowolna

(LICENCJA MULTIFIRMA)

Elektroniczny
oraz Płyta DVD
z materiałami
szkoleniowymi
i Samouczkiem

TAK

(3 różne moduły zbierające)

Nieograniczona
(wysyłka do 100 tys. naraz)

24 miesiące
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i AKTUALIZACJE BAZ

Baza „Brak zgód” i „GIODO”
Analizator treści listu
Analizator obrazków
Analizator kodu i linków
Kontrola antyspamowa listu
Podgląd adresów z listy RBL
Recykling błędnych adresów

LICENCJA MULTIFIRMA z płytą DVD przeznaczona dla użytkowników, którzy będą realizować wysyłki e-mail na zlecenia innych podmiotów
lub zamierzają używać oprogramowanie AnoMail na większej ilości komputerów w ramach swojej firmy lub organizacji

1-10
599 PLN

(LICENCJA STANDARD ONLINE)

Elektroniczny
oraz Płyta DVD
z materiałami
szkoleniowymi
i Samouczkiem

TAK
(3 różne moduły zbierające)

Nieograniczona

(wysyłka do 100 tys. naraz)

12 miesięcy
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i AKTUALIZACJE BAZ

Baza „Brak zgód” i „GIODO”
Wszystkie analizatory…
Kontrola antyspamowa listu
Podgląd adresów z listy RBL
Recykling błędnych adresów
Moduł do legalizacji baz
adresowych (subskrypcja online)

Licencja STANDARD rozszerzona o moduł subskrypcji online do pozyskiwania zgód marketingowych oraz obsługi zapisów i rezygnacji

Opłata za dostęp do pakietu pobierana jest jednorazowo a licencja na program nigdy nie wygasa.
W cenie licencji bezpłatny dostęp do wszystkich aktualizacji i nowości w okresie aktywnego wsparcia technicznego
Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT
Cennik obowiązuje od 3 maja 2016 r. do odwołania

Moduł subskrypcji online instalowany jest na Państwa witrynie
internetowej niezależnie od używanego systemu CMS

W cenie dostęp do wszystkich funkcji programu AnoMail 2015+

BRUTTO

ILOŚĆ

PORÓWNANIE CEN I OPCJI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE ANOMAIL 2015+ DESKTOP
OPIS FUNKCJI
Cena brutto (zawiera 23% VAT)
Ilość stanowisk komputerowych

STANDARD
PLUS

STANDARD
ONLINE

MULTIFIRMA

MULTIFIRMA
ONLINE

MINI

299 PLN

485 PLN

599 PLN

550 PLN

850 PLN

10 PC

10 PC

10 PC

DOWOLNA

DOWOLNA

Rodzaj nośnika w postaci płyty DVD oraz
elektroniczny do pobrania z Internetu

Aktualizacje i zdalna pomoc

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

24 miesięcy

24 miesiące

Materiały szkoleniowe w postaci
filmów i e-booków oraz SAMOUCZEK
Wielkość pojedynczej grupy adresowej
do porządkowania i wysyłki na raz

OPCJE PROMOCYJNE

STANDARD

ANO10K

ANO25K

119 PLN

169 PLN

199 PLN

1 PC

1-2 PC

1-3 PC

Tylko
elektroniczny

Tylko
elektroniczny

Tylko
elektroniczny

1 miesiąc

3 miesiące

6 miesięcy

NIE

NIE

NIE

100 tys.

100 tys.

100 tys.

100 tys.

100 tys.

5 tys.

10 tys.

25 tys.

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

(dowolna ilość grup)

ZA DOPŁATĄ
+225 PLN

ZA DOPŁATĄ
+225 PLN

ZA DOPŁATĄ
+225 PLN

NIE

NIE

NIE

Funkcja „Brak zgód” na wysyłanie ofert
minimalizująca ryzyko trafienia na listy
spamerów RBL po wysłaniu zapytań

NIE

NIE

NIE

Klasyfikator „GIODO” do segmentacji
adresów pod kątem danych osobowych

NIE

NIE

NIE

Trzy moduły do zbierania adresów
e-mail ze stron internetowych

NIE

NIE

NIE

Recykling nieprawidłowych adresów
ze zwrotów własnych oraz baz danych

NIE

NIE

NIE

Dostęp do międzynarodowej bazy
błędnych adresów e-mail oraz domen

NIE

NIE

NIE

Porządkowanie i podział na części
wielotysięcznych grup adresowych

NIE

NIE

NIE

Internetowy analizator adresów e-mail
z serwerów Google i/lub Microsoft

NIE

NIE

NIE

Podgląd odbiorców blokujących Twoją
pocztę czyli kto uważa Cię za spamera

NIE

Analizator antyspamowy treści listu
w języku polskim i angielskim

NIE

Analizator antyspamowy obrazków
umieszczonych w treści listu

NIE

Analizator poprawności kodu HTML
listu w formacie graficznym

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Dwa graficzne edytory (WYSIWYG)
do tworzenia listów w sposób wizualny
Unikalny projekt graficzny kreacji z
testami ekranowymi i antyspamowymi

ZA DOPŁATĄ
+225 PLN

Funkcja do sprawdzania poprawności
adresów e-mail przed i po wysyłce
Obsługa zwrotów z niedostarczonej
korespondencji i autoresponderów

Analizator poprawności odnośników
(linków) umieszczonych w treści listu
Kontrola antyspamowa listu offline
pokazująca wynik analizy w procentach

PODSTAWOWA

Rzeczywiste wyniki testów
antyspamowych firm Microsoft i Google

NIE

Mieszacz tematów listu do losowej
zmiany tematu wiadomości email

NIE

Podgląd nazw programów pocztowych
z których korzystają Twoi odbiorcy

NIE

Możliwość sprawdzenia lub oceny
kreacji pod kątem technicznym oraz
e-marketingowym (w okresie wsparcia technicznego)
Internetowy moduł subskrypcji do
segmentacji klientów oraz obsługi zgód
marketingowych i rezygnacji online

ZA DOPŁATĄ
+350 PLN

ZA DOPŁATĄ
+350 PLN

ZA DOPŁATĄ
+350 PLN

Możliwość instalacji i pracy na dysku
sieciowym lub USB (ang. Pendrive)
Obsługa rezygnacji i zgód wraz z
autoresponderem i komentarzami
Możliwość dołączania do listu wielu
załączników w dowolnym formacie
Ponad sto przykładowych szablonów
listów w formacie graficznym (HTML)
- Automatyczna aktualizacja i dostęp do funkcji tylko w okresie aktywnego wsparcia technicznego czyli od 1 do 24 miesięcy

- Dostępna funkcja w ramach określonej opcji licencji
- Unikalna funkcja, której nie oferuje nikt inny na rynku

OPŁATY W PAKIETACH SZKOLENIOWYCH Z SZABLONAMI ORAZ KONSULTACJAMI LUB MODUŁEM ONLINE
OPŁATA
JEDNORAZOWA

W cenie program ze wszystkimi funkcjami

BRUTTO

1250 PLN

ILOŚĆ

CZAS

STANOWISK

SZKOLENIA

7h

1-10

(420 minut)

(SZKOLENIE STANDARD)
W cenie licencja
STANDARD ONLINE

799 PLN

1-3

DO POZYSKIWANIA ZGÓD
MARKETINGOWYCH, ZAPISÓW
ORAZ REZYGNACJI

TAK
(wieczysta licencja na moduł
służący do legalizacji baz adresów
e-mail instalowany na Państwa
serwerze internetowym)

OKRES WSPARCIA
TECHNICZNEGO, POMOCY
I DOSTĘPU DO AKTUALIZACJI

WIELKOŚĆ BAZY
ADRESOWEJ

ORAZ ANTYSPAMOWYCH BLOKAD

12 miesięcy
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i WSZYSTKIE AKTUALIZACJE

Nieograniczona

(wysyłka do 100 tys. naraz)

Pełne szkolenie z obsługi oprogramowania AnoMail oraz nauka realizacji masowych wysyłek z dodatkowymi materiałami na płycie DVD

2h

1-10

(120 minut)

(SZKOLENIE START)

1

TAK

(wieczysta licencja na moduł
służący do legalizacji baz adresów
e-mail instalowany na Państwa
serwerze internetowym)

12 miesięcy
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
i WSZYSTKIE AKTUALIZACJE

Nieograniczona

(wysyłka do 100 tys. naraz)

Podstawowe szkolenie z obsługi programu i modułu subskrypcji online wraz z materiałami szkoleniowymi na płycie DVD

W cenie licencja
STANDARD ONLINE

125 PLN

MODUŁ SUBSKRYPCJI ONLINE
ILOŚĆ SPOTKAŃ
(KONSULTACJI)

1h

-

(60 minut)

Godzina konsultacji lub szkolenia online

1

Zakres i tematyka ustalana indywidualnie przez zamawiającego. Może obejmować np. kwestie
prawne, e-mail marketing, pisanie zapytań/ofert, omijanie filtrów antyspamowych itp. Szkolenie
realizowane jest przez Internet z użyciem specjalistycznego oprogramowania do zdalnych szkoleń
(TeamViewer QS). Szkoleniowiec oraz kursant słyszą się i widzą swoje ekrany

Projekt unikalnego, modyfikowalnego szablonu e-mail w formacie graficznym (HTML)

225 PLN

przygotowywany zgodnie z zasadami e-mailingów, na podstawie otrzymanych materiałów lub w nawiązaniu do szaty graficznej witryny i wizualnej identyfikacji Państwa firmy.
Szablon graficzny (HTML) jest w pełni modyfikowalny przez klienta, w związku z tym można go wykorzystać w wielu kampaniach e-mailingowych.

Każdy projektowany przez nas szablon przechodzi testy antyspamowe oraz ekranowe,

dzięki temu nie wpada do spamu i wyświetla się poprawnie w różnych programach pocztowych (desktop/webmail/mobile)

200 PLN
(UPGRADE STANDARD)

350 PLN
(WYMAGA LICENCJI
STANDARD LUB WYŻSZEJ)

1-10

(aktualizacja starych
wersji lub instalacja na
nowych komp. 10PC)

-

-

Aktualizacja oprogramowania 10 PC
dla użytkowników korzystających ze starych wersji AnoMail

wraz z dostępem do wszystkich funkcji programu oraz rocznymi aktualizacjami, pomocą techniczną
i dostępem do bazy antyspamowej a także wszystkimi analizatorami. Odpowiednik licencji STANDARD

Moduł subskrypcji online do pozyskiwania zgód marketingowych
pozwala połączyć formularz subskrypcji newslettera na witrynie Państwa firmy z programem AnoMail oraz zarządzać automatycznie wieloma grupami newsletterów,
do których klienci mogą zapisywać się samodzielnie przez stronę internetową lub link w przesłanej wiadomości. Moduł oferuje możliwość legalizacji baz danych czyli
pozyskiwanie zgód (automatyczna segmentacja), opcjonalne i obligatoryjne klauzule marketingowe, wypisywanie, przepisywanie, komentarze do rezygnacji itp.

Kontakt: Zespół AnoMail
Infolinia: (22) 203 56 66, (32) 441 60 14, e-mail: biuro@anomail.pl
AnoMail SOFTWARE Maciej Sajdak - ul. Reymonta 9 II/38, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-287-89-61

mBANK: 03 1140 2004 0000 3002 7134 2968

AnoMail SOFTWARE Maciej Sajdak - ul. Reymonta 9 II/38, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-287-89-61

