Mobil Web-apps

– hurtig information direkte på telefonen

Med en Mobil Webapp kan du give kunderne information direkte på mobiltelefonen,

Mobil Web-apps

der hvor kunderne er og præcist når de har brug for informationen. Med en Mobil

Generelt

Webapp skal kunderne ikke downloade og installere noget på deres telefon. Det
virker ligeledes på tværs af forskellige telefoner, både nye og ældre.
Tilpasset indhold
Det er vigtigt opbygning og indhold er udformet specifikt til kunder der er mobile.
Dette betyder, at man ikke skal se en Mobil Webapp som en lille udgave af

+ Automatisk tilpasning af indhold
+ Tilpasses telefonens funktioner
+ Både nye og ældre telefoner
+ Smart device detection
+ Flot ikon/genvej på telefonen

virksomhedens hjemmeside. Mobiltelefonens skærm er mindre, derfor har
forbrugerne brug for en menu opbygning og tekst indhold der tilgodeser dette.

Øvrige

Derudover har forbrugeren heller ikke tastatur og mus til rådighed, så det hele skal

+ Ingen installation af software

kunne styres via touch-screen.

+ Tilpasses jeres behov
+ Nem statistik

Tilpasses den besøgendes telefon

+ Udvid med kundeklub

Vi sikre automatisk, at indholdet vises pænt på tværs af både de nye og ældre

+ Udvid med QR-stregkoder

telefoner på markedet. Herved tages der højde for om den besøgende har touch

+ Udvid med SMS-løsning

screen eller ej, skærmstørrelse og telefonens indbyggede funktioner.
Lad jeres mobil univers vokse
Der vil altid være mulighed for, at tilføje forskellige sprog versioner og nye
funktioner i takt med, at behovene skifter. Derudover kan jeres nye mobil univers
ligeledes udvides med en Professionel Kundeklub, Mobil Stregkoder eller en SMSløsning.

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