
Ta kontakt 

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester hjelper vi 
gjerne til med å finne løsninger for deg og din bedrift.

Telefon: +47 23 22 73 73 
Epost: salg@eurobate.com
Adresse: Brynsveien 3, 0667, Oslo, Norway.

Send EUROBATE til 2030 

Drift og service

Eurobate AS har automatisk drift av våre tjenester 365/7/24. 
Standard varslingsrutine er SMS til vakthavende tekniker og 
e-post til øvrige om alle uregelmessigheter. Igjennom våre 
servere går det flere millioner SMS hver dag, og vi kan stolt 
vise til en ny serverpark som har en høy kapasitet.

Om Eurobate 

Eurobate tilbyr verdiskapende mobilløsninger for bedrifter 
og organisasjoner. Vi kan mobil kommunikasjon, med 12 
års erfaring og solid teknisk kompetanse. Vi vokser stadig 
internasjonalt, og har kontorer i Latin Amerika og Kenya der  
vi daglig sender ut millioner av SMS igjennom våre systemer.

Mobilmarkedsføring
Mobilen er alltid med oss og SMS spisser  

budskapet direkte mot sluttbruker

Bruksområder
Mobilen gir uante muligheter for direkte 
markedsføring med sluttbruker.

 Måle responsen på en kampanje
 Som en del av markedsmixen
 Bygge kundedatabaser

Eurobate unike segmenterte 
samtykkedatabase
Eurobate besitter en av Norges største og mest 
unike segmenterte samtykkedatabaser på 320 
000 medlemmer. Databasen gir bedrifter en unik 
mulighet til å sende ut en kampanje direkte mot 
sine kunder, segmentert på alder, kjønn og geografi. 
 

Direkte reklame
Markedskampanje

· Direkte reklame
· Utsending til database
· Boarder

Finne kjøpere

· SMS Response
· Mobil webside
· Mobil betaling

Gjenkjøp

· Databasebygging
· SMS Verving
· SMS Dialog

 Direkte reklame
Utsendelse til database, via egen 
kunde-database eller Eurobate sin 
segmenterte database på 320 000 
medlemmer

Hvordan bruke
Bruk i markedsmixen

 Gjenkjøp
Bygging av kundedatabase gir en 
unik mulighet for utsendelse av 
tilbud og informasjon til mottaker.  
Det koster fem ganger så mye 
å få nye kunder, som å behold 
eksisterende.

 Finn kjøpere
Dette oppfordrer til interaksjon, 
gjør det enkelt å måle responsen 
og effektive på markedskampanjer. 
Mobilkommunikasjon er en effektiv 
inngangsport til kunden og kan 
brukes alene eller i sammenheng 
med alle markedskanaler.

Fordeler
 Målbarhet  

Vårt online statistikksystem gir bedriften full 
kontroll på innkommen respons, tidspunkt og 
inntekter. 

 Oppbygging av kundebaser
Bedriften kan enkelt bygge sin egen database 
for direkte kommunikasjon med egne kunder. 
Kan også bruke Eurobate sin segmenterte 
samtykkedatabase på 320 000 medlemmer.  

 Kostnadseffektivt
Løsningen er en kostnadseffektiv 
markedsføringskanal som gir bedriften økt ROI og 
direkte dialog med sin kunde.


