A Virtualoso SMS szolgáltatás
választható díjcsomagjai
A Virtualoso SMS igénybevételével egyszerûen küldhet és fogadhat nagyszámú sms-t, könnyen kezelhetô webes felületen.
A szolgáltatás segítségével bevételnövelô sms kampányt is indíthat. Akár több száz ügyfelének, partnerének küldhet egy idôben, személyre szóló, sürgôs üzenetet, akciós ajánlatot.
A Virtualoso SMS szolgáltatás egyes díjcsomagjai az ügyfelek eltérô sms küldési gyakorlata alapján kerültek kialakításra:
V
 irtualoso SMS Mini: rendszeres, kevesebb, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt
V
 irtualoso SMS Midi Special: 2-4 hónap idôtartam alatt egy-két alaklommal indított kampányjellegû sms-küldési szokás
esetén javasolt, a havidíj görgetett felhasználási lehetôsége miatt.
V
 irtualoso SMS Maxi: rendszeres, több, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt

Virtualoso SMS Mini

Virtualoso SMS Midi Special

Virtualoso SMS Maxi

Havidíj

1990 Ft

4990 Ft

9990 Ft

Havidíj leforgalmazhatóságának
idôszaka*

adott hónapban
SMS küldésre fordítható

4 hónapig
SMS küldésre fordítható

adott hónapban
SMS küldésre fordítható

Hálózaton belül

14,90

14,90

11,90

Pannon és Vodafone hálózatba

18,90

18,90

16,90

Külföldi számra küldött SMS

40,00

40,00

40,00

Forgalmi díjak (Ft/SMS)

(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)
* Havidíj leforgalmazhatóságának idôszaka:
Adott hónapban SMS küldésre fordítható – a havidíj 100 %-ban leforgalmazható
4 hónapig SMS küldésre fordítható - a 4990 Ft-os nettó havidíj a tárgyhónapban és az azt követô 3 hónapban forgalmazható le, így minden hónapban az adott
hónap havidíja, plusz a megelôzô 3 hónap fel nem használt maradványösszege használható fel forgalmi díjként

Próbálja ki egyszerûen kezelhetô webes felületünket!
W
 ebes felületünk segítségével küldeni sms-t majdnem olyan egyszerû, mint sms-t fogadni, ráadásul a kínált webes alkalmazásunk olyan szolgáltatáselemeket is biztosít, mint az idôzítés, vagy a személyre szabott üzenetek küldését szolgáló paraméterezési funkció.
A
 webes szolgáltatás mûködését és a beállítási lehetôségeket teljesen leképezô innen is indítható demó változat segítségével, költség és kockázat nélkül ismerheti meg az alkalmazást a belépéstôl egészen a kiküldésig, amely ténylegesen nem
történik meg.

Regisztráljon online a Virtualoso Portal felületen keresztül! További információkért, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez,
vagy hívja Ügyfélkapcsolati Központunkat az 1400-as telefonszámon! www.t-systems.hu

