Webes Tömeges SMS
Egyszerû, célzott és hatékony üzenetküldô (sms) szolgáltatás webes felületen,
kiegészítô szoftver nélkül

A Webes Tömeges SMS szolgáltatás igénybevételével egyszerûen
kezelhetô internetes felületrôl küldhet egy idôben több száz ügyfele, partnere
vagy munkatársa mobiltelefonjára, akár névre szóló akciós felhívást,
fontos üzenetet.
Milyen elônyöket kínál
a Webes Tömeges SMS cége számára?
Döntéshozóként bizonyára Önnek is fontos, hogy ügyfeleihez, partnereihez alacsony költségráfordítással, ugyanakkor
a lehetô leghatékonyabban juttassa el fontos üzeneteit, adott
idôpontra, eseményre vonatkozó felhívását, akciós ajánlatait,
amelyek révén akár bevételeit is növelheti.

Az sms a mobiltelefon elterjedésének is köszönhetôen napjaink egyik közkedvelt, sokak által használt kommunikációs
formája, amely mind gyorsasága, célzottsága tekintetében
messze megelôzi a hagyományos üzenetküldô eszközöket,
mint a postai és az elektronikus DM. Webes Tömeges SMS
szolgáltatásunk az internet közvetítésével biztosítja Ügyfeleink számára ezt a költségkímélô, ugyanakkor kimagaslóan
hatékony kétirányú kommunikációs eszközt üzeneteik gyors
és pontos célba juttatásához.

Miért érdemes az sms-t mint kiemelt marketingkommunikációs
eszközt használni?
gyorsan lehet „akciót” indítani – értesítheti törzsvásárlóit, törzsvendégeit, utazóközönségét
a nagyobb forgalom, jobb kapacitáskihasználás érdekében;
közel 100%-os olvasottság – a címzettek az sms-t szinte minden alkalommal megnyitják;
egyenes az út a címzettig – minden telefonszámhoz egyetlen elôfizetô tartozik,
aki személyesen olvassa el az üzenetet;
gyors eredmény – a címzettek jelentôs része azonnal elolvassa az üzenetet, és akár
azonnal válaszol is;
széles körû elérés – a mobiltelefon használatának elterjedése miatt kimagaslóan nagy
a lehetséges célközönség.
Melyek a Webes Tömeges SMS szolgáltatás igénybevételével járó elônyök?
felhasználóbarát webes felület használata saját üzenetküldô rendszer fejlesztése, üzemeltetése nélkül,
n agyszámú sms ellenôrzött kiküldése rövid idôn belül, egyszerûen kezelhetô webes felületrôl,
n évre szóló üzenetek paraméterezéssel („Kedves XY!”),

idôzített kiküldés,
automatikus válaszüzenet lehetôsége,
bejövô sms-ek fogadása, gyûjtése webes felületen,
címtár, statisztikák.

Kinek és milyen feltételek figyelembevételével ajánljuk
a Webes Tömeges SMS szolgáltatást?
A Webes Tömeges SMS szolgáltatás azon cégek, vállalkozások, intézmények, egyesületek
és szövetségek számára elônyös választás, amelyek kiterjedt ügyfélkörrel, sok törzsvásárlóval, törzsvendéggel, törzsközönséggel, magas dolgozói létszámmal rendelkeznek.
A Webes Tömeges SMS szolgáltatás azok számára ideális választás, akiknek tevékenységükbôl eredôen sokszor,
fontos információt, üzenetet kell gyorsan, akár névre szólóan
célba juttatni, de nem rendelkeznek elegendô forrással saját
rendszer kiépítéséhez, üzemeltetéséhez.
A kínált szolgáltatás akár belépési díj nélkül, teljes egészében leforgalmazható havidíj és kedvezô forgalmi díj ellenében vehetô igénybe.
Természetesen figyelembe kell venni a jogszabályi elôírásokat, amelyek vonatkoznak az sms-küldésre is. Marketingcélú
(sms-) üzenetet természetes személynek csak hozzájáruló
nyilatkozat birtokában lehet küldeni, amelynek megléte az
sms küldôjének a felelôssége. Ezt a nyilatkozatot az érintett
címzettek az sms-értesítés elônyeinek ismeretében – különösen, ha ehhez vonzó ajánlat, egyedi kedvezményadás is
társul – általában készséggel megadják.

Az ily módon felépített, ápolt ügyfélkapcsolatban kis ráfordítással, rendszeresen vagy idôszakosan küldött sms-értesítések jelentôsen fellendíthetik az ügymenetet, és érezhetôen
hozzájárulhatnak a bevételek növeléséhez, az ügyfelek,
munkatársak elégedettségéhez.

Példás esetek
Kérjük, tekintse át az eltérô tevékenységi területekrôl kiragadott gyakorlati példákat,
amelyeket gondolatébresztônek szánunk, hiszen a lehetôségek száma végtelen, és a folytonosan
változó gazdasági környezet újabb és újabb megoldásokat hív életre.
Kulturális intézmények, rendezvényszervezôk, jegyirodák
Események, rendezvények esetében a közönség készséggel
fogad sms-tájékoztatást
egy-egy nagyszabású, különleges elôadásra szóló
jegyelôvételi lehetôségrôl,
bérletek kiadásáról,
az adott elôadás elmaradásáról,
emlékeztetheti meghívottjait a közelgô eseményre,
értesítést küldhet egy esetleges idôpontváltozásról.

Vendéglátóipar – éttermek, szórakozóhelyek, pubok
Gyakorta visszatérô vendégeinek kedveskedhet egy törzsvendégkártyával, amely kedvezményeket biztosít tulajdonosának. Ezt megvalósíthatja például egy perforált, kétrészes
szelvénnyel. A vendég részén feltüntetheti az elérhetôségeit,
a nyitva tartást, a kínált kedvezményt, míg a megmaradó
részen a vendég adhatja meg mobiltelefonszámát.
Élhet a remek lehetôséggel, és sms-ben hívhatja fel
törzsvendégei figyelmét alkalmi akcióira:
E gy gyér látogatottságú idôszakban egy kattintással kiértesíthet akár 100 törzsvendéget arról, hogy az adott napi
ebédet vagy vacsorát itt fogyasztók x%-os kedvezményt
kapnak a számla végösszegébôl.
J eles ünnepek elôtt, törzsvendégei névnapját megelôzôen
– jókívánság mellett – kínálhat fel kedvezményt az Önöknél
megrendezésre kerülô családi, baráti összejövetelre.
A költségek könnyen megtérülhetnek, hiszen 100 törzsvendég kiértesítése csupán 1490 Ft (T-Mobile-elôfizetés esetén),
amelyet akár már 2 betérô vendég fogyasztása is ellensúlyozhat.
Kereskedelem – márkaboltok és üzletek
Olyan ajánlatok kínálhatóak fel neki, mint például:
a z sms felmutatásával a következô vásárlásnál x% kedvezményt kap egy bizonyos termékbôl vagy termékkörbôl,
k ifutó márkák és szezonvégi készletek kiárusítására
sms-ben hívhatja fel ügyfelei figyelmét,
e lsôként értesítheti törzsvásárlóit új készlet érkezésérôl, új
márka bevezetésérôl,
c élzott, személyes sms-ben külön tehet ajánlatot például
nôi és férfi vásárlóinak, egyedi márkát, terméktípust keresô
ügyfeleinek.

Oktatási intézmények
Egy oktatási vagy tanfolyamokat szervezô intézmény (pl.
autósiskola, nyelviskola) a regisztráció során megkért hozzájárulással értékes üzeneteket küldhet meglévô vagy leendô
hallgatóinak, például:
kevés jelentkezô esetén rendkívüli akció az üres helyekre,
értesítés a felvételrôl, vizsgaeredményekrôl,
tájékoztatás megváltozott idôpontról, helyszínrôl, témakörrôl,
emlékeztetô küldése vizsga, elôadás idôpontjáról,
helyszínérôl.
Cégen belüli kapcsolattartás
A vállalkozások, cégek, intézmények életében gyakran fordulnak elô olyan esetek, amikor azonnali és célzott üzenetek eljuttatására van szükség. Gondoljunk csak egy széles
munkatársi kört érintô eseményre, amely külsô tényezôk
miatt nem sokkal a kezdete elôtt meghiúsul, esetleg módosul a kezdés idôpontja, változik a helyszín. Ebben az esetben
mennyivel egyszerûbb az összes résztvevô egyszerre, egy
sms-sel történô kiértesítése, mint – a biztos elérés érdekében
– minden egyes személyt telefonon felkeresni, tájékoztatni,
netán hosszasan magyarázni a körülményeket. A minden
munkatársat érintô, sürgôs vagy közérdekû információk
sms-ben történô gyors eljuttatásával a biztosabb elérés révén
fokozható a dolgozói elégedettség is.

Díjazás*
Mintegy havi 500 sms-ig javasolt díjcsomag
alkalomszerû, rendszertelen használathoz

Mintegy havi 500 sms-ig, rendszeresen ismétlôdô
üzenetküldési gyakorlat esetén javasolt díjcsomag

Belépési díj
100%-ban forgalomra felhasználható havidíj – 1 éves
határozott idejû szerzôdéssel

Belépési díj (egyszeri díj)
100%-ban forgalomra felhasználható havidíj – 1 éves
határozott idejû szerzôdéssel

0 Ft
1990 Ft

Forgalmi díjak
T-Mobile belföldi
hálózatán belül
Pannon-hálózatba
Vodafone-hálózatba
Külföldi számra

14,90 Ft/sms
18,90 Ft/sms
18,90 Ft/sms
40 Ft/sms

Forgalmi díjak
T-Mobile belföldi
hálózatán belül
Pannon-hálózatba
Vodafone-hálózatba
Külföldi számra

5000 Ft
10 000 Ft

13 Ft/sms
18 Ft/sms
18 Ft/sms
40 Ft/sms

* A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.

Egyedi üzenetküldési igényei vannak?
Amennyiben a fenti ajánlattól eltérôen jelentôsen több sms
kiküldését tervezi egy hónap idôtartamra, javasoljuk, hogy
egyedi ajánlatért forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez,
vagy keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat.

Kedves
Éva!
...

Kedves
Rita!
...
Kedves
János!
...

Webes felületünk segítségével majdnem olyan egyszerû sms-t küldeni, mint sms-t fogadni, ráadásul a kínált
alkalmazás olyan szolgáltatáselemeket is biztosít, mint
az idôzítés vagy a személyre szabott üzenetek küldését szolgáló paraméteres sms-küldési funkció. Annak
érdekében, hogy kötelezettség nélkül megismerje
a szolgáltatást és az alkalmazás funkcióit, kérjük,
látogasson el honlapunkra és próbálja ki díjmentesen a https://tsms.t-mobile.hu/webdemo címen
elérhetô mintaalkalmazást! A demó változat teljesen megegyezik a tényleges Webes Tömeges SMS
szolgáltatással, a belépéstôl egészen a kiküldésig.

Kedves
István!
...

Kedves
Judit!
...

Kedves
Péter!
...

név$!
Kedves $kereszt
tjük, ...
Örömmel értesí

Internet
Kedves
Vera!
...

Kedves
László!
...

Próbálja ki egyszerûen kezelhetô
webes felületünket!

Kedves
Géza!
...

Kedves
Béla!
...

Kedves
Eszter!
...

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez,
vagy hívja a T-Mobile hálózatából díjmentesen hívható 1400 ügyfélszolgálati számot.

