JetSMS

SMS İletişim Çözümleri

Türkiye’nin 1 Numaralı

İNTERAKTİF SMS PLATFORMU
Çift yönlü iletişim gerektiren çalışmalarınızda müşterilerinizden ve
kullanıcılarınızdan cevap alabilmenizi sağlayan İnteraktif SMS servisleri ile
gelen mesajları görüntüleyebilir ve cevap mesajlarının otomatik
yanıtlanmasını sağlayabilirsiniz.
MÜŞTERİLERİNİZE BİR SMS UZAKLIĞINDA OLUN
Müşterilerinizinizle daha etkin iletişim kurabilmek için iletişim kanallarınızı çoğaltın SMS servis numaranız olsun .
JetSMS İnteraktif platformunun çözümleri ile iletişimi hızlı ve farklı yapın

XXXX
Kendi Numaranız

3848
Havuz Numara

0546 346 0 346
Havuz Numara

054X XXX X XXX
Kendi Numaranız

Numara kurumunuza aittir.
Anahtar kelime
sınırlaması yoktur.

Üç operatörde çalışmaktadır.
Yıllık tahsis bedeli
yoktur.

Üç operatörde çalışmaktadır.
Yıllık tahsis bedeli
yoktur.

Üç operatörde çalışmaktadır.
Yıllık tahsis bedeli
yoktur.

Üç operatörden tahsis edilir.
Yıllık toplam tahsis bedeli
yaklaşık 13.000 TL’dir.*

JetSMS havuz numarası olduğu
için abone anahtar kelime
kullanarak mesaj iletir.

JetSMS havuz numarası olduğu
için abone anahtar kelime
kullanarak mesaj iletir.

Numara tamamıyla kuruma ait.
Anahtar kelime kullanımına
gerek yoktur.

Servisin aktivasyonu
ortalama 1 ay.

Servisin aktivasyonu
ortalama 1 gün.

Servisin aktivasyonu
ortalama 1 gün.

Servisin aktivasyonu
ortalama 1,5 ay.

* Yıllık tahsis bedeli operatöre göre değişmekte olup, en düşük standart numara bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
Proje bazlı değişken olmak üzere yıllık JetSMS hizmet bedeli alınır.

Ürünlerimiz

Proje Bazlı Senaryolar

SMStoRapor

SMStoChat

SMStoMail

Kampanya

SMStoRapor Programı ile

SMSChat ile veritabanınızdaki

Müşterileriniz, şirket personeliniz,

Sahadaki ekiplerinizin

tüm cep telefonlarına karşılıklı

internet ulaşımı olmadığında

Anket

durum bildirimlerini

olarak SMS gönderebilir,

cep telefonlarıdan bir SMS

internete bağlandığınız her

gelen SMS’leri online takip

atarak onlarca kişiye mail

yerden öğrenebileceksiniz.

edebilirsiniz.

gönderebiliyor.
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Yarışma
Fanatik

Neden İnteraktif SMS
Müşterilerle kişiselleştirilmiş, doğrudan ve anında etkileşim kurun
JetSMS sistemine uygun olaran anahtar kelimelerde ve numaralarda kurgularınızı yayınlayın
Müşteriden aldığınız her türlü mesaj Gelen Kutusu‘nda saklanır veya isteğinize göre e-posta olarak
size gönderilir ya da API yoluyla sisteminize aktarılır
Şifre veya kod gönderebilir, kelime tanıma yapabilir ya da otomatik yanıt sistemi kurabilirsiniz
Reklam kampanyalarınızda müşteri katılımlarıyla kampanyalarınızı renklendirebilirsiniz
Kampanya sonuçlarınızı ölçümleyebilir, çıkan sonuçlara göre yeni kampanya kurguları oluşturabilirsiniz
Yeni bir iletişim kanalı yaratarak müşterilerinizle çift yönlü iletişim sağlayabilirsiniz
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Geri Bildirimler
Müşterilerinizden, üyelerinizden
geri dönüş almanız gereken
kampanyalarınızda veya
çalışmalarınızda SMS ile
bilgi toplayabilirsiniz
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Ücretlendirme detayları için Satış Danışmanlarımızdan bilgi alabilir ve 0216 576 38 48 numaralı Müşteri Hizmetlerinden 7/365 destek alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için www.jetsms.net adresini ziyaret ediniz.

Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu
Plaza No:119 Kat:2 34750
Ataşehir / İstanbul

tel (0) 216 576 38 48
faks (0) 216 572 68 90

www.biotekno.biz
biotekno@biotekno.biz

