SMS-løsninger

– få budskabet helt ud til kunderne, på det rigtige tidspunkt

Forbrugerne har i stigende grad taget SMS-nyheder til sig og modtager gerne
nyheder fra deres foretrukne forretninger, når der er events eller gode tilbud.

SMS-modulet
Utrolig brugervenligt

Her og nu tilbud via SMS har stor effekt

+ Indtast besked og tryk send

SMS-nyheder sendt på det rigtige tidspunkt og med det rette tilbud, har en

+ Firmanavn som afsender

overraskende stor effekt. Beskederne læses normalt kort tid efter afsendelse og kan

+ Tidsbestem udsendelse

derfor målrettes fx frokosttilbud eller -40% i tøjforretningen op til en weekend. Fordi

+ Vælg nemt bestemte modtagere

tilbuddet kommer på det helt rette tidspunkt i forhold til kunden, er der ofte stor

+ Sorter efter postnr., køn mm.

respons på tilbuddene, nogle gange allerede kort tid efter udsendelse.

+ Brug evt. standard skabeloner

Service beskeder

Historik/log

SMS-beskeder kan være en stor hjælp og gøre kommunikationen med kunderne

+ Nem statistik

hurtigere og bedre. Ofte er det korte beskeder der skal gives til kunderne, beskeder

+ Overblik over sendte beskeder

man med fordel kan sende som SMS-besked og derved spare tiden brugt ved
telefonen og forstyrre kunden mindst muligt.
2 vejs SMS-beskeder
Få større udbytte af SMS-løsningen ved, at tilknytte en Mediekode så forbrugerne fx
kan sende en besked til jeres virksomhed, deltage i konkurrencer og få flere
informationer tilsendt via SMS.

Øvrige
+ Ingen installation af software
+ Eksporter kundedata
+ Nem tilmeld/afmeld
+ Tilpasses jeres behov
+ Udvid med fx E-mail modulet

Fleksibelt og fremtidssikret

+ Vælg din foretrukne startside

Systemet er opbygget af moduler så det præcist kan tilpasses jeres behov.
Derudover kan der tilføjes ekstra funktioner i takt med, at behovene ændres. Dette
gør i altid er sikret en tidssvarende løsning som udfylder jeres behov til fulde.

“Se de mange spændende cases og find inspiration
på vores hjemmeside, kig forbi www.M-marketing.dk”
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>Kontakt

M-marketing har siden 2008 udviklet IT løsninger til håndtering af Mobil og E-mail
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kommunikation og har derigennem opbygget stort know how og et bredt
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erfaringsgrundlag. Vi har dygtige programmører der ud over at sikre og opdatere
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systemerne, ligeledes laver individuelle tilpasninger efter ønske. Dygtige

Tlf.: +45 5192 8574

programmører og et bredt erfaringsgrundlag er jeres sikkerhed for en seriøs

Email: salg@M-marketing.dk

samarbejdspartner, nu og i fremtiden.
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