Dynamicweb CMS

SMS
Udnyt SMS-mediet på alle leder og
kanter i dine markedsføring - direkte
fra din Dynamicweb-løsning.

Priser (DK)
Modul		

9.500,-

SMS-gateway		

499,-

SMS-gateway pr. mdr.

349,-

Kom i dialog med dine kunder og skab opmærksomhed om dine produkter

Keyword, oprettelse

499,-

på en helt ny måde med SMS. Afhold konkurrencer, afstemninger, udsend

Keyword, pr. mdr.

99,-

nyheder og tilbud eller brug det til materiale- og brochurebestilling – kun

SMS besked		

0,30 kr.

fantasien sætter grænser.

Relaterede moduler

Aktiver dine kunder med SMS-kampagner
Med modulet sætter du nemt en kampagne eller konkurrence op i din

Dynamicweb eCommerce

Dynamicweb-løsning. Lad fx dine kunder deltage i en konkurrence ved at

Dynamicweb Nyhedsbrev

sende et keyword via SMS. Du modtager alle svar i e-mails, eller du kan
vælge at videresende alle indkomne SMS’er til en anden applikation eller
Dynamicweb modul.
Tænk ud af boksen - kombiner SMS med e-handel
Har du en e-handelsløsning, kan du fx videreudvikle brugen af modulet, så
dine kunder kan bestille varer eller ydelser via SMS. SMS-ordren lægges på
den måde direkte i Dynamicweb eCommerce.
Send SMS’er til hele verden!
Du importerer hurtigt lister med modtagere fra eksisterende databaser eller
dokumenter, og du kan selvfølgelig sende SMS’er til de fleste lande over
hele verden.

Features

STD

1. Ubegrænset antal modtagere og modtagerlister						
2. Ubegrænset antal kampagner								
3. Mulighed for at sende SMS til flere lande
4. SMS på 160 tegn eller flere
5. Send SMS-svar til e-mail eller HTTP							
5. Benyt SMS-data i andre applikationer eller Dynamicweb moduler				
7. Kan integreres med Dynamicweb eCommerce						
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Priserne er gældende fra 1. november 2008 og indtil ny prisliste foreligger. Priser på SMS til udlandet kan variere.
Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er angivet i danske kroner excl. moms.
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