UAB “SMSMARKETING”
paslaugų pristatymas

Testas: suţinok, ar tau reikalingos SMSMARKETING paslaugos
TAIP NE

Ar turite naujienų, svarbios informacijos, kurią norėtumėte iškomunikuoti savo klientams?

A

B

Ar norite savo klientus informuoti/supaţindinti su savo produktais ir paslaugomis?

A

B

Ar norite savo klientus informuoti apie vykstančias nuolaidas, akcijas, renginius, pradelstus mokėjimus ir t.t?

A

B

Ar norite informaciją savo klientams iškomunikuoti “greičiau, efektyviau ir pigiau”?

A

B

Ar norite paskatinti savo klientų pirkimus?

A

B

Ar norite savo klientus pasveikinti įvairių švenčių proga (Kalėdos, Vėlykos, Gimtadienis)?

A

B

Ar norite išlaikyti/skatinti savo klientų lojalumą?

A

B

A

B

Ar norite būti novatoriški, įdomūs vykdant marketingines kampanijas?

Daugiausiai surinktų atsakymų Taip
Jums reikalingos SMSMARKETING paslaugos,
todė ţemiau pateikta informacija Jums yra aktuali ir įdomi

Daugiausiai surinktų atsakymų Ne
Jums nereikalingos SMSMARKETING paslaugos,
todė ţemiau pateikta informacija Jums yra neaktuali ir neįdomi

SMS paslaugos:

1. SMS siuntimas
• (trumpųjų ţinučių (SMS) siuntimas, naudojant SMSMARKETING siuntimo paslaugą)

2. SMS savitarna
• (savarankiškas trumpųjų ţinučių (SMS) siuntimas, naudojant SMSMARKETING
savitarnos sistemą)

1. SMS siuntimas

Kam skirta “SMS siuntimas” paslauga?
• Paslauga skirta vidutinėms ir didelėms įmonėms, turinčioms dideles klientų duomenų bazes.

Paslaugos “SMS siuntimas” galimybės:
• SMS ţinučių siuntimą atlieką patyrę ir kvalifikuoti SMSMARKETING darbuotojai
• Mes nurodome Jūsų pageidaujamą siuntėjo id, individualizuojant SMS ţinutę
• Mes tvarkome Jūsų klientų duomenų bazes
• Mes uţtikriname Jūsų klientų duomenų bazės saugumą ir konfidencialumą
• Kiekvieną mėnesį pateikiame SMS kampanijų išplėstines ataskaitas
• Kiekvienos SMS kampanijos metu pateikiame pristatytų SMS ţinučių raportus (DLR)
• Mūsų paslauga galite naudotis 24/7

Paslaugos “SMS siuntimas” veikimo principas:

Priemonė
Uţsakovas

UAB „SMSMARKETING“

Siuntimo platforma

Lojalūs klientai

2. SMS savitarna

Kam skirta “SMS savitarna” paslauga?
• Paslauga skirta maţoms ir vidutinės įmonėms, turinčioms nedideles klientų duomenų bazes

Paslaugos “SMS savitarna” galimybės:
• Jūs greitai ir paprastai iškomunikuosite SMS ţinutes klientams
• Jūs galėsite planuoti SMS ţinučių siuntimą
• Jūs galėsite kurti SMS ţinučių juodraščius
• Jūs galėsite nurodyti norimą siuntėjo id, individualizuojant SMS ţinutę
• Jūs galėsite importuoti klientų kontaktus į telefonų knygą
• Jūs galėsite tvarkyti klientų duomenų bazes
• Jūs galėsite analizuoti ir stebėti SMS kampanijų išplėstines ataskaitas
• Jūs galėsite analizuoti ir stebėti pristatytų SMS ţinučių raportus (DLR)
• Jus konsultuos klientų aptarnavimo centras dirbantis 24/7

Paslaugos “SMS savitarna” veikimo principas:

Priemonė
Uţsakovas

Siuntimo platforma

Lojalūs klientai

SMS ir kitų informacijos priemonių palyginimas…

Media priemonių
pavadinimai

Radijas

Spauda

TV

Internetas

SMS

Reklaminės/informacinės
ţinutės nukreipimas į tikslinę
auditoriją

Ne visada

Ne visada

Ne visada

Visada

Visada

Kaina

Didelė

Didelė

Didelė

Ţema

Ţema

Prekinio ţenklo stiprinimas

Ţemas

Didelis

Didelis

Ţemas

Didelis

Tikslinės auditorijos
pasiekiamumas

Negarantuotas

Negarnatuotas

Negarantuotas

Garantuotas

Garantuotas

Investicijų grąţa

Ţema

Ţema

Ţema

Didelė

Didelė

Rinkos segmentacija

Limituota

Limituota

Limituota

Didelė

Didelė

Reklaminės/informacinės
ţinutės siuntimas klientų
duomenų bazei

Negalimas

Negalimas

Negalimas

Galimas

Galimas

Reklaminės/informacinės
ţinutės statuso patvirtinimas

Negalimas

Negalimas

Negalimas

Galimas

Galimas

Šaltinis: www.mobilemarketer.com, Rugpjūtis 2009

Ar ţinote, kad...



Veiksmingai numatytos SMS reklamos

kampanijos didina verslo organizacijų pajamas
ir gerina rinkodaros investicijų grąţą.

SMS kampanijas lengva kurti ir vykdyti, didinti
kompanijos prekės ţenklo patikimumą ir
klientų lojalumą.



SMS reklama, lyginant su spausdintine

reklama, leidţia sutaupyti 50-60% marketingui
išleidţiamų pinigų .

SMS rinkodara skatina virusinę rinkodarą 23% mobiliųjų vartotojų SMS ţinutę parodo
savo draugams.
Šaltinis: www.clickatell.com, Lapkritis 2009



Vienu metu reklaminė SMS ţinutė pasiekia

94% vartotojų, grįţtamasis ryšys 23%,
tradicinės rinkodaros grįţtamasis ryšys - 3,5%.



Taikant SMS rinkodarą, reklamos
pasiekiamumas visada garantuotas, ne visada,
taikant tradicinius rinkodaros metodus.



SMS komunikacija “bet koks pranešimas, bet
kuriuo metu ir bet kurioje vietoje" (angl. “any
message, anytime, anywhere” ) leidţia
padidinti paslaugų veiksmingumą ir kartu
sumaţina rinkodaros išlaidas.

Marketinginės kampanijos JAV, kiekvienais
metais vis daugiau lėšų skiria mobiliąjai
rinkodarai

