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Branded
Templates
Tegenwoordig moeten marketingmaterialen snel en op een groeiend aantal kanalen verspreid worden. Marketeers
lopen tegen een oplopend aantal aanvragen aan, zeker wanneer er meerdere (inter)nationale vestigingen of
partners zijn. Hoe neem je deze werkzaamheden uit handen van de marketeer, zonder verlies van je merkidentiteit?
Met Marvia's Branded Templates stel je decentrale teams in staat om zelf merkmaterialen te creëren, zonder dat er design
skills nodig zijn. Zet je creatieve bestanden zoals posters, social media posts, flyers om in templates en bepaal zelf wat
aangepast mag worden. Op deze manier kan iedereen in je bedrijf en daarbuiten met deze materialen aan de slag gaan.
Met Branded Templates publiceer je sneller dan ooit, met behoud van je merkidentiteit.

De voordelen van Branded Templates
Maak van iedereen een marketeer
Met Branded Templates stel je alle (lokale) teams of partners in
staat om zelf flyers, social media posts, video's en andere
content te creëren zonder dat ze design skills nodig hebben.

Key Features
Visual editor
Real-time bewerken en bekijken: WYSIWYG
Vergrendel elementen

Lokaliseer gemakkelijk
Maak templates voor een bepaalde markt en stel lokale teams
in staat om de content lokaal relevant te maken. Bovendien kan
met behulp van Store DNA automatisch vestigingsdata zoals
adres en telefoonnummer toegevoegd worden aan de
templates.

Kies zelf welke elementen aangepast
mogen worden
Koppeling met DAM
Voeg afbeeldingen uit de DAM toe aan de
templates
Goedkeuringen

Garandeer een coherente merkervaring
Doordat je zelf elementen zoals logo's, fonts en kleuren kan
vastzetten, kan iedereen marketingmateriaal maken zonder dat
de merkidentiteit verloren gaat. Bovendien kan je goedkeuringen
toevoegen om de gecreëerde content te checken voor
publicatie.

Kies goedkeurders om bestanden te
controleren voor publicatie
Store DNA
Voeg automatisch vestigingsdata toe
Afdrukklaar
Afdrukklare export met snijtekens

Bespaar tijd en geld
Door je teams en partners zelf marketingmateriaal te laten
maken, kunnen je marketeers en designers veel tijd besparen.
Door te automatiseren verspillen je creatieve mensen
geen tijd meer aan repetitief werk zoals kleine
aanpassingen die gemaakt moeten
worden voor verschillende talen,
locaties of markten.

Lokalisatie
Meertalig, thema's en stijlen per regio/groep
Social Media
Koppel met je (lokale) social accounts en
post gecreeërde content direct
Integraties
Koppel met huis-aan-huis verspreiders, out
of home, printleveranciers en meer

Meer weten?
Ontdek zelf hoe Marvia's Branded Templates jouw bedrijf kan helpen
in het creëren van snelle en lokale on-brand content voor al jouw
teams en partners.

Ontdek meer op getmarvia.com

Neem contact op

Vraag demo aan

