Բջջային Մարքեթինգ

SMS-հաղորդագրություններ

SMS գովազդը թույլ է տալիս անհատականացնել գովազդային
հաղորդագրությունները` տրամադրելով ակնթարթային և
անհատականացված տեղեկատվություն:
Հաշված րոպեների ընթացքում բաժանորդը ստանում է sms, օրինակ՝
խանութների զեղչերի կամ բանկային հաշիվների ելքերի ու մուտքերի
վերաբերյալ:
Առաքումը իրականացնելու համար տրամադրեք մեզ Ձեր համարների
բազան* կամ օգտվեք մեր՝ արդեն ճշտված բազայից,որն ունի
մանրամասն ֆիլտրացում տարբեր ուղղություններով : (սեռ, տարիք,
բնակության վայր, մասնագիտություն, աշխատավարձի չափ և այլն):
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*Ձեր կողմից տրամադրվող բազան պետք է կազմված լինի նախօրոք իրենց համաձայնությունը
տված հաճախորդների հեռախոսահամարներից

Մեր առավելությունները

•
•
•
•
•
•
•
•
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24/7 տեխնիկական սպասարկում,
Տրանզակցիոն sms-ների շուրջօրյա ուղարկում,
MNP (Mobile Number Portability) – ի համարների ապահովում,
SMS-ի ստացման երաշխավորված որակ,
SMS առաքում բոլոր բջջային օպերատորների բաժանորդներին,
Մանրամասն վիճակագրության տրամադրում,
Ձեր հեռախոսահամարների գաղտնիության ապահովում,
Պարբերաբար թարմացվող և մանրամասն ֆիլտրացված բազա

Viber - Գովազդ
Գովազդեք Ձեր ապրանքանիշը Viber առաքման միջոցով,որտեղ բացի
ծավալուն տեքստից Դուք հնարավորություն ունեք տեղադրել նաև Ձեր
նախընտրած նկարը և լինքը:
Հաղորդագրությունը բաղկացած է՝
• Մինչև 1000 նիշից
• Նկարի ( չափսը՝ 400 x 400)
• Հղման կոճակից (ցանկության դեպքում )
Առաքումը իրականացնելու համար տրամադրեք մեզ Ձեր համարների
բազան* կամ օգտվեք մեր՝ արդեն ճշտված բազայից, որն ունի
մանրամասն ֆիլտրացում տարբեր ուղղություններով : (սեռ, տարիք,
բնակության վայր, մասնագիտություն, աշխատավարձի չափ և այլն):

3
*Ձեր կողմից տրամադրվող բազան պետք է կազմված լինի նախօրոք իրենց համաձայնությունը տված
հաճախորդների հեռախոսահամարներից

Մեր առավելությունները

•

Հղում և պատկեր տեղադրելու հնարավորություն,
Մանրամասն վիճակագրության տրամադրում,
Պարբերաբար թարմացվող և մանրամասն ֆիլտրացված բազա,
Տեղեկատվության ակնթարթային տրամադրում,
Ուղարկողի պաշտոնական նշանի առկայություն

•
•
•
•
•
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E-mail առաքում

Յուրաքանչյուր տեքստի ճիշտ պատրաստումը և կորպորատիվ էթիկայի
կանոններին հետևելը թույլ կտա ընկերությանը զգալիորեն ամրապնդել
հաճախորդների հավատարմությունը և ցույց տալ ընկերության
առավելությունները: Էլ.փոստի առաքումը իդեալական տարբերակ է Ձեր
ընկերությունը կամ արտադրանքը գովազդելու համար: Այն հասանելի է
միաժամանակ մեծ թվով պոտենցիալ հաճախորդների:
Էլ. փոստի առաքման առավելությունները`

• Մատչելիություն
• Սպամի բացառում
• Րոպեների ընթացքում ապրանքանիշի գեղեցիկ և լայնամասշտաբ
տարածում
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