Marvia

Branded Templates

Create

Digital Asset
Management

Keeping marketing on-brand everywhere

Share

Marvia is een cloud-based brand management platform. Onze software
helpt merken in meer dan 90 landen om campagnes eenvoudig en
consistent via alle partners en kanalen uit te rollen. Onze tools verlagen
de operationele marketing kosten en verhogen de efficiëntie en output:
producing more, while putting in less.

Control

Brand Guidelines

Ons platform is modulair; afhankelijk van de behoeften van je merk kun je een tool samenstellen uit diverse
modules en add-ons.

Branded
Templates

Digital Asset
Management

Digitale
Huisstijlgids

Features

Features

Features

Realtime bewerken en bekijken (WYSIWYG)
in de Visual Editor

Smart Search: tagging & metatagging

Interactieve merk gids (web-based)

Lokalisatie: meertalig, thema's en stijlen per
regio of groep

Productdetail weergave: toont alle
metadata (o.a. grootte, formaat & DPI)

100% on brand: o.a. font, koppen &
interacties

Workflow: goedkeuringsflow om het
resultaat voor publicatie te controleren

Definieer rollen & rechten per
gebruiker/groep

Slim en snel content bewerken vanuit het
CMS

DNA: auto-import content op basis van je
profiel (o.a. tekst en afbeeldingen)

Open upload: upload bestanden in de DAM
zonder in te loggen

Content Referencing: verbind je
merkidentiteit aan assets en templates

Designen voor niet-ontwerpers binnen
merkrichtlijnen

Adobe Creative Cloud integratie

Altijd bijgewerkt en gesynchroniseerd voor
iedereen, overal in realtime

Add ons
Marketing
Kalendar

360º Campagne
Distributie

POS portal
(DNA gebasseerd)

Voordelen Marvia
Software die werkt voor je merk. Centraal je marketing materiaal
beheren, decentraal aanpassen en publiceren.
Meer dan 14 jaar ervaring in DAM & Brand Management
Meer dan 90.000 gebruikers wereldwijd
Eenvoudig in gebruik zonder grafische of technische kennis
Focus op (global) merken die op lokaal niveau willen
handelen

Ontdek meer op getmarvia.com

Marketing
Bestelportal

Dashboard
& Analytics

Neem contact
met ons op

Adres
Johan Huizingalaan 763A, Amsterdam

Telefoon
+31 (0)20 716 28 10

Email
contact@getmarvia.com

Ontdek meer op getmarvia.com

