MMS-billedebeskeder

– lav sjove konkurrencer hvor kunderne skal indsende billeder

I takt med, at mange forbrugere har fået gratis MMS-billedebeskeder i deres
mobilabonnement, har mange fået øje på de sjove muligheder, der ligger indenfor

MMS-modulet

brugen af billedebeskeder.

Utrolig brugervenligt
Tag et billede af kvitteringen og deltag i konkurrencen

+ Opret let MMS-kampagner

En oplagt måde flere bruger MMS-billedebeskeder på er i forbindelse med

+ Smart find en vinder funktion

konkurrencer, hvor forbrugerne skal indsende et billede af deres kvittering.

+ Tidsbestem kampagne

Det er hurtigt og nemt, at tage og sende et billede af kvitteringen og samtidig har

+ Altid det fulde overblik

virksomheden den fordel, at de forbrugere der deltagere, alle har købt ens produkt.

+ Eksporter deltagere til Excel

Send let et billede og ...
Det er stort set kun kreativiteten og ens produkt der er afgørende for, hvordan

Historik/log

MMS-billedebeskeder fra forbrugerne kan inddrages i ens virksomhed. MMS-

+ Nem statistik over deltagere

beskederne kan også bruges i forbindelse med messer fx tag et billede af vores

+ Overblik over alle beskeder

messestand og deltag i konkurrence om xx. På den måde sikre man sig ligeledes,
at de personer der deltager samtidig har været forbi ens messestand.
Find en vinder med 1 klik
Hvis man har kørt en konkurrence, kan man få systemet til, at finde en tilfældig
vinder blandt deltagerne. Vindernummeret eksporteres til excel samt link til det
MMS-billede deltageren har sendt. Herved kan man kontrollere billedet og

Øvrige
+ Ingen installation af software
+ Kan tilpasses jeres behov
+ Vælg din foretrukne startside

konkurrencebetingelserne er opfyldt.
Mere end MMS-billedebeskeder
MMS-modulet er en overbygning til vores SMS-keyword modul, derfor får man
ligeledes de smarte funktioner fra SMS-delen med, når man vælger MMS-modulet.
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