
Nieuw en krachtig e-mailplatform door fusie
Flexmail en Addemar
De Belgische pioniers in e-mailmarketing Flexmail en
Addemar fuseren en groeien samen uit tot de Belgische
marktleider. De twee bedrijven maken nu ook deel uit van de
Intelligent-groep.

Zowel Flexmail als Addemar waren reeds sinds 2003 dé referenties op het gebied van e-
mailmarketingsoftware. Die jarenlange expertise wordt nu samengevoegd, alsook de werknemers binnen
de twee bedrijven. Samen zullen zij een totaalpakket aan diensten, ondersteuning en advies aanbieden. 

Zowel Flexmail als Addemar waren reeds de referenties op het gebied van software voor e-
mailmarketing. Beide merken blinken uit in hun eigen specialisatie. Waar Addemar meer focust op
maatwerk voor grote internationale ondernemingen, biedt Flexmail een totaalplatform voor gerichte e-
mailmarketing en marketing automation, waarbij flexibiliteit en gebruiksgemak centraal staan. De
combinatie van beide specialisaties zal leiden tot een nieuw, krachtig platform, dat klaar is voor de
toekomst: met als gevolg een nog betere schaalbaarheid en nieuwe features.

E-mailmarketing is zoveel meer dan een nieuwsbrief. Het biedt de mogelijkheid om elke doelgroep
op elk moment van de juiste communicatie te voorzien. Het doel van Flexmail is om dat nog
toegangkelijker en makkelijker te maken



— Jacqueline Mahieux, Managing Director Flexmail

Intelligent wil ook volop investeren in e-mailmarketing, wat tot uiting zal komen door nieuwe
functionaliteiten en nog meer ondersteuning op maat voor de klanten van Flexmail en Addemar.

E-mail blijft de nummer 1 in kost-efficiënte marketing
In tijden waar social media en inbound marketing de plak zwaaien, mag e-mail toch niet vergeten worden.
E-mail blijft met kop en schouders de meest kost-efficiente en directe vorm van marketing. Commerciële
e-mails worden ook alsmaar meer op smartphones en tablets gelezen, wat een zeer direct contact biedt
met de consument die men wenst te bereiken. Een recente studie van Forrester wees zelfs uit dat
ongeveer 42% van de commerciële e-mails nu geopend wordt op smartphones. 

Met de tools van Flexmail en Addemar, wordt het makkelijk om e-mailcampagnes aan te passen aan
moderne standaarden. Zo kan een e-mail dusdanig ontworpen worden zodat hij er op élk toestel
aantrekkelijk uitziet, of kan een mailingbestand slim georganiseerd worden om ervoor te zorgen dat een
e-mail op het juiste moment in de mailbox van een doelgroep beland. Diverse studies wezen ook aan dat
een gepersonaliseerde e-mail gemiddeld 26% meer kans heeft om geopend te worden, iets wat een e-
mailplatform als Flexmail makkelijk maakt om te realiseren.

Het is ongelooflijk om te zien dat e-mail, na al die jaren, nog altijd één van de meest directe vormen
van marketing is. Mits de juiste strategie, waarbij Flexmail en Addemar experts zijn en dus in
kunnen adviseren, kan e-mailmarketing een zeer hoge ROI bieden

— Jonas Dhaenens, CEO Intelligent

Flexmail zal toekomstig nog meer inzetten op marketing automation en webtracking. E-mailmarketing is
reeds extreem meetbaar. Maar wat als naast de interactie van contacten in e-mailcampagnes het ook
mogelijk zou zijn om te kunnen volgen welke acties ze ondernemen op websites? Het verbeteren en
optimaliseren van marketing begint met het verzamelen en begrijpen van marketing data. Zo kan
een bedrijf onderbouwde marketingbeslissingen maken en krijgt men bovendien een volledig inzicht in het
online gedrag van het doelpubliek, gaande van ontdekking tot retentie.

De fusie en nieuwe business unit binnen de Intelligent-groep wordt geleid door Etienne Colla en
Jacqueline Mahieux, de oprichters van Flexmail. E-mailmarketing maakt binnen Intelligent deel uit van de
SME Hosting tak, geleid door Frederik Poelman.
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Over Flexmail

E-mailmarketingbedrijf Flexmail, met zetelin Brussel, werd opgericht in 2003 en groeide uit tot het meest
toonaangevendeBelgische e-mailmarketing platform met een uitgebreid partnernetwerk. Flexmailzet
volledig in op service, gebruiksgemak en flexibiliteit. Flexmail kan grote multinationals, reclamebureau's
en banken tot haar clienteel rekenen. Hierdoor wordt erelke dag gebouwd aan innovatieve software die
gebruikers helpt om hun doelgroepte begrijpen via klantgegevens en klikgedrag, en hen te voorzien van
gerichteen doeltreffende boodschappen, zowel via campagnes als via gepersonaliseerdemarketing
automation scenario’s.

Over Addemar

Addemar verdiept zich ingeautomatiseerde e-mailcampagnes en systeemintegratie. Het bedrijf werd
opgericht in 2003 en groeide uit tot een sterk platform met meerdan 3000 gebruikers. Addemar ontwikkelt
intelligente, webgebaseerdemarketingoplossingen die bedrijven in staat stellen in eigen beheer multi-
channelmarketingcampagnes te creëren, lanceren en evalueren. Meer dan 70 marketing- en
communicatieagentschappen gebruiken de Addemar-technologie voor de ontwikkelingvan
directmarketingcampagnes voor hun klanten.

Over Flexmail / Addemar

Flexmail / Addemar is de onbetwiste marktleider in e-mailmarketing- en automatisatie in de BeNeLux.
Haar innovatieve software maakt het makkelijk om e-mail gericht in te zetten als marketinginstrument,
d.m.v. geavanceerde personalisatie en segmentatie. Dankzij haar jarenlange expertise kan zij bovendien
haar klanten bijstaan bij het uitbouwen van een strategie in e-mailmarketing. Flexmail / Addemar maakt
deel uit van de Intelligent-groep, marktleider in hosting in de BeNeLux.
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OVER INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep die actief is op twee domeinen: hostingdiensten voor SME’s en Large
Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Register, Easyhost, Flexmail en
Stone IS. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.

Intelligent is de absolute marktleider in de BeNeLux in hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting
en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote
en internationale bedrijven.

De groep heeft meer dan 300 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL). De geconsolideerde omzet
voor 2015 bedroeg 59 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk te groeien zowel
organisch als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is a group of companies that operate in two sectors: hosting services for SMEs and for large
enterprises. The SME branch of the group includes trusted brands such as Combell, Register, Easyhost, Flexmail
and Stone IS. For large enterprises, the group provides products and services under the names Sentia and
ReasonNet.

Intelligent is the absolute market leader in hosting services in the Benelux. Services include domain names,
regular web hosting and e-mail services, but also cloud servers and tailored complex hosting and outsourcing
solutions, for large and international companies.

The group employs more than 300 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) and Amsterdam (NL). Its consolidated turnover for
2015 was 59 million euros. Over the coming years, the group intends to continue to grow, both organically and
through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group strongly believes in deep product knowledge
and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe d’entreprises actives dans deux domaines : services d’hébergement pour PME et pour
grandes entreprises. La branche PME du groupe inclut des marques de confiance telles que Combell, Register,
Easyhost, Flexmail et Stone IS. Pour les grandes entreprises, le groupe fournit des produits et services sous les
marques Sentia et ReasonNet.

Intelligent est le leader absolu du marché des services d’hébergement dans le Benelux. Outre les noms de
domaines, l’hébergement web traditionnel et les services e-mail, le groupe propose aussi des serveurs cloud et
des solutions d’hébergement et d’externalisation complexes, adaptées aux besoins de grandes entreprises
internationales.



Le groupe emploie plus de 300 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) et Amsterdam (NL). Pour 2015, son chiffre
d’affaires consolidé était 59 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe entend poursuivre une forte
croissance, tant organique que par le biais d’acquisitions grâce à sa stratégie Buy & Build. Le groupe mise tout
sur une connaissance approfondie des produits et est synonyme de qualité et confiance.
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