
Template Manager

Interactieve merk handleiding (web-based)

100% on brand: o.a. aangepast lettertype, koppen

Slim en snel content bewerken vanuit het CMS

Content Referencing: verbind je merkidentiteit aan

assets en templates

Deel je merk

HTML block integratie

FEATURES

Voordelen Marvia

 

Software om je merk te laten groeien. Centraal je marketing materialen

beheren terwijl ze op lokaal niveau aangepast en gepubliceerd kunnen

worden.

 

Meer dan 12 jaar ervaring in DAM & Brand Management

Meer dan 70.000 tevreden gebruikers wereldwijd

Eenvoudig in gebruik, geen grafische of technische kennis nodig

Focus op merken die op lokaal niveau willen handelen

Digitale Huisstijlgids

Real-time bewerken  en bekijken: WYSIWYG

Lokalisatie: meertalig, thema's en stijlen per regio

of groep

Workflow: goedkeuringssflow

Social Integratie: maak social posts en publiceer

direct op je tijdlijn of plan ze in

Advertentie/Banner maker: schaal niet-

proportioneel, custom InDesign export profielen

DNA: importeer instellingen per vestiging (bijv.

POS afmetingen, openingstijden en NAW)

FEATURES

Smart Search: tagging & metatagging

Voorbeelden van alle bestanden incl. videoplay

Bestanden automatisch converteren: van PDF naar

JPEG, of van Hi Res naar Low Res

Product detail weergave: toont alle geschraapte 

 metadata zoals grootte, soort en DPI

Delen: via transfer link, aangepaste collecties of

kanalen

Definieer rollen en rechten per gebruiker/groep en

beperk toegang tot mappen en collecties

FEATURES

Beheer je merk
Communiceer

je merk

Maak 

marketing

materialen

DAM

Template Manager

Digitale Huisstijlgids

Digital Asset Management

Grow your Brand

Marvia

Marvia is een cloud-based geautomatiseerde marketing oplossing die merken in

meer dan 60 landen helpt met consistente merkpositionering en tegelijkertijd de

mogelijkheid biedt om unieke, gepersonaliseerde content te creëeren. Afhankelijk

van je behoeften kun je je eigen platform bouwen met onze drie Marvia modules.  

De modules zijn los verkrijgbaar. Echter, als je op zoek bent naar een complete oplossing dan is onze Brand Portal de beste

match. In de portal voegen we onze drie modules samen om je de ultieme marketing tools te geven om je merk te laten

groeien. 
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Get In Touch
With Us

Adres

Johan Huizingalaan 763A, Amsterdam

Email

contact@getmarvia.com

Telefoon

020 716 28 10
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