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TÖMEGES SMS  
GYORS ÉS CÉLZOTT 
KOMMUNIKÁCIÓ
Az Invitech Solutions tömeges SMS szolgáltatásával személyre szabott 
üzenetek, akciós ajánlatok sokasága küldhető el egy online felületről,  
akár több száz címzettnek egyszerre.

•  A kampányok egy online felületen percek alatt összeállíthatóak,  
sőt egyszerre akár több kampány is indítható.

•  A feladó azonosítója (cég neve, telefonszáma) módosítható.
•  A szolgáltatás kódbeküldő játék kiszolgálására is alkalmas  

(kódbeolvasás, biztonsági ellenőrzés, adatbázis-építés stb.).
•  A kiküldés azonnal indítható vagy precízen időzíthető egy későbbi időpontra.
•  Bármely szolgáltató előfizetőinek lehet üzenetet küldeni.
•  Az SMS-ek ellenőrzött, biztonságos csatornán jutnak célba.
•  Teljes körű, élő statisztika készül: kézbesítési jelentés, megnyitási arányok.

Időzíthető, 
személyes üzenetek, 

magas szintű eléréssel

A HAGYOMÁNYOS
SMS KÜLDÉS MAGAS

KÖLTSÉGVONZATTAL JÁR.
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A TÖMEGES SMS KÜLDÉS ELŐNYEI
•  Hatásos: a reklámcélú SMS-ek megnyitási rátája 95%
•  Sokoldalú: akár kétirányú kommunikációra is alkalmas
•  Rugalmas: rövid átfutási idő alatt kiküldhető, személyre szabott  

és célcsoport-paraméterek szerint célozható
•  Teherbíró: nagy elemszámú kiküldés, magas áteresztési sebesség,  

akár 9 SMS/mp kapacitás
•  Ellenőrizhető: a kiküldött SMS-ek olvasottsága monitorozható
•  Tervezhető: csak az SMS-ek költségét kell fizetni
•  Versenyképes: a piacon elérhető egyik legkedvezőbb ár SMS küldésre, 

hazai és külföldi címzés esetén egyaránt
•  Magas rendelkezésre állás: éves szinten 99%

MIÉRT AZ INVITECH SOLUTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:
• IT biztonság tanácsadás
• DLP (Adatszivárgás megelőzés)
• Tűzfal szolgáltatás
• IPS/IDS szolgáltatás
• Vírus és spam szűrés
• Üzleti internet szolgáltatás
• Adatközponti megoldások

Manapság elengedhetetlen
a gyors, közvetlen, személyre 

szabott ügyfél-kommunikáció. 
Ennek egyik legkorszerűbb eszköze  

a tömeges üzenetküldés, 
amely saját számítógépről, 

bármikor indítható!

In
vi

te
ch

So
lu

tio
ns

20
17

03


