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Hibridlevél Kft. minden jog fenntartva.
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Mi is a Hibridlevél?

Tudta, hogy évente akár

megy el arra, hogy egy kolléga
feladja a céges leveleket a postán?
Tudta, hogy a levelek előkészítése,
nyomtatása, borítékolása átlagosan
37 800 értékes percet vehet el éves
szinten a munkatársak idejéből, és
még sokba is kerül?
Magyarországon már több, mint 700
vállalat használja a Hibridlevél
szolgáltatásait postai küldeményei
feladásához, hogy időt, energiát és
pénzt takarítson meg.
Spóroljon hozzájuk hasonlóan Ön is
cégének!

A Hibridlevél egy olyan új fejlesztés, amely
Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy
postai levelet küldjön számítógépéről gyorsan,
költséghatékonyan és tökéletes biztonsággal.
Felejtse el a kézi címzést, a bélyeggel való
vesződést, a hosszadalmas borítékolást!
A Hibridlevél segítségével minden postázással
kapcsolatos kellemetlensége megoldódik.
Kimenő számláit, felszólításait, egyenlegközlőit, marketing kampányait, de akár ünnepi
üdvözlőleveleit is kiküldheti a Hibridlevél
segítségével. Miért pazarolná tovább cége
idejét és erőforrásait feleslegesen a postai
levelezés elavult szervezésével?

Hogyan működik?
Leveleit néhány kattintással elküldheti hozzánk,
saját számítógépéről Microsoft Word vagy
Adobe Reader alkalmazásból egy virtuális
nyomtató segítségével. A kész küldeményt és a
címlistát akár webes felületünkre is feltöltheti,
tovább egyszerűsítve a levélfeladás folyamatát.
Nagyfeladók számára (500+ levél/nap) elérhető
a Hibridlevél prémium szolgáltatása is, amely
egy API interfészen keresztül, akár a saját
felületről történő (pl. ERP, CRM) való levélbeküldést is lehetővé teszi. A végeredmény
pedig egy postai levél lesz, amelyet a Magyar
Posta kézbesít.
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Biztonságosan és gyorsan küldheti el
bizalmas leveleit is:

Időt spórol magának és munkatársainak:
Kinek van manapság kedve és ideje a postára járni?
Az irodán belüli nyomtatás, borítékolás és címzés
helyett néhány gombnyomással az interneten
keresztül elküldheti nekünk leveleit, amelyeket mi
nyomtatunk, borítékolunk, iktatunk és a feltöltés
idejétől függően még aznap, de legkésőbb másnap
postára adunk. Így évente akár egy teljes munkahetet
is megspórolhat a legkisebb cég is. A címzett pedig
hagyományos postai küldeményként veszi kézhez
leveleit.

Pénzt takarít meg:
Talán még nem gondolt bele, de a postázás számos
rejtett költséget tartalmaz, mint a munkabér, a papír,
a nyomtatás, a patron, a boríték és ezen felül még a
postai díjak. A Hibridlevélnél azonban minden
alapanyagot a legjobb áron szerzünk be. A leghatékonyabb technológiával dolgozunk, így a
borítékolt egyoldalas fekete-fehér levélküldeményt a
mindenkori postai feladási díjnak megfelelően adjuk
fel Ön helyett rejtett, járulékos költségek nélkül!

A Hibridlevélre akkor is számíthat, ha titkosítva
szeretné levelét elküldeni.
A küldemények beérkezés után a Hibridlevél
zárt rendszerében kerülnek feldolgozásra, ezt
követően - 2016. szeptemberétől - az ország
legnagyobb levélgyártó cége, az EPDB
Nyomtatási Központ Zrt. hatalmas üzemében
készülnek el és innen kerülnek postázásra.
Az EPDB Zrt. az elmúlt évben több, mint 220
millió levelet állított elő bankok, biztosítók,
takarékszövetkezetek, közüzemi szolgáltatók,
önkormányzatok és alapítványok számára. A
legmodernebb dokumentum kompozíciós
szoftvereknek, ipari nyomtatóknak, borítékológépeknek és közel 160 magasan képzett és
sokat tapasztalt kollégának köszönhetően
levele mindig a legkiválóbb minőségben kerül
előállításra és postázásra. Küldeménye így
garantáltan nem kerül illetéktelen kézbe, nem
tűnik el, és biztosan elér a címzetthez legyen
szó akár ajánlott, akár tértivevényes vagy
nemzetközi feladásról.
A Hibridlevél szolgáltatás biztonságát számos
hazai és nemzetközi tanúsítvány szavatolja:
24/7-es rendelkezésre állású redundáns,
szerverparkokban elhelyezett szerverek,
titkosított kommunikációs csatornák, SSL
tanúsítványok, ISO 9001, ISO14001 és
ISO27001-es minősítések.
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Kövesse nyomon küldeményei
életútját!
A leveleket ellátjuk egy egyedi azonosítóval,
amely segítségével betekintést nyújtunk a teljes
gyártási láncba, így Ön pontosan láthatja, mikor
milyen szakaszban vannak levelei, és mikor
kerültek azok postai feladásra.
Leveleit elektronikus formában egy évig díjmentesen őrizzük, ezáltal visszakereshetővé
tesszük. A díjmentes időszak után, minimális
összegért évenként megújíthatja a levelek
tárolását.
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Regisztrálja cégét a
https://www.hibridlevel.hu oldalon
Kérem, ne felejtse el megadni az értékesítő kódot: KOVACSD
Kérdés esetén állok szíves rendelkezésére:
Hibridlevél Kft.
E-mail: kovacs.dora@hibridlevel.hu
Mobil: +36 20 352 3408
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