SMS RESPONS
SMS Respons skaper interesse ved markedskampanjer, oppbygging
av databaser, målbarhet, konkurranser og påmeldinger.

Generelle bruksområder

Fordeler

Mobiltelefonen er alltid i lommen, og er en personlig
kanal direkte mot sluttbruker.

Interaksjon
Mobilen skaper et personlig forhold engasjerer
kunden. Enhver markedsflate kan brukes som
responskanal, SMS gir synergi mellom mediene for
økt effekt på markedsføringen.

Kampanjer
Oppbygging av kundedatabaser
Konkurranser
SMS Quiz
Rabattkuponger
Vervekampanjer

Egenskaper
Bruk av våre kortnummer 1938 og 2030
Alltid oppdatert på transaksjoner via vårt online
statistikkverktøy
Oppsett og forandring av automatiske svartekst
Fortløpende videresending av respons til definert
e-postadresse
Mulighet for geografisk lokalisering av kunden via
posisjonering
Automatisk adresseoppslag
Mulighet for overtakserte meldinger med valgfri
pris på melding opp til 200 kr
Eget valg av kodeord

Kom i gang enkelt:

Bruke SMS koder på markedsmateriell.
Eks. send SUKSESS til 2030
Utsendelse av SMS mot eksisterende databaser.
Eurobate har en av Norges største segmenterte
samtykkedatabase på over 320 000 medlemmer.

Kostnadseffektivt
Løsningen gir økt ROI på markedsaktiviteter. Med
SMS Respons gjør kunden en aktiv handling, og
tenderer til å bli mer lojale.
Målbarhet
Gjør det enkelt å måle responsen på kampanjer, og
gir full kontroll på innkommen respons, tidspunkt
og inntekter.

Andre muligheter:

SMS Verving
Ved å tilby muligheten for verving av venner via
SMS kan kunder verve flere inn i bedriften sin
egne kundedatabase. Ved bruk av verveløsninger
gjør kunden markedsføringen for deg. Dette er
effektivt til mersalg av varer og tjenester eller til å
bygge samtykkedatabaser for kommunikasjon via
mobilen.
Rabattkuponger
Rabattkuponger på mobil gir en økt salgsutløsende
effekt. Mobilen er alltid med oss, og kunden vil
alltid ha rabattkupongen for hånden. Bruken av
rabattkuponger ble i 2009 tillatt i Norge, og er et
effektiv middel for å få kunden inn i butikk samt til
å bygge opp kundebaser.

·KUPONG
·KUNDEKLUBB
·APPS
·MOBILSIDE
·TILBUD

TIL: 2030
SUKSESS

·MERVERDI FOR KUNDEN

·MERVERDI FOR SLUTTBRUKER

Ta kontakt

Drift og service

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

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.

Telefon: +47 23 22 73 73
Epost: salg@eurobate.com
Adresse: Brynsveien 3, 0667, Oslo, Norway.
Send EUROBATE til 2030

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.

