Envie SMS exclusivos às pessoas que
passam perto do seu estabelecimento.

PORQUÊ INVESTIR EM SMS MARKETING?

SMSBOX - SMS MARKETING PARA
NEGÓCIOS LOCAIS

VANTAGENS

CAMPANHAS SMS
HOT SMS | GEO SMS

ANÁLISE DE RESULTADOS
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PORQUÊ INVESTIR EM SMS MARKETING?

DADOS IMPORTANTES DE MERCADO

82

87

90

das pessoas abrem todos
os SMS que recebem

das pessoas têm o
telemóvel à mão

dos SMS são lidos num
espaço de 3 minutos.

90

66

50

dos consumidores que
aderiram a campanhas
de mobile loyalty
reconheceram valor

das pessoas efetuaram uma
compra como resultado de
receber uma mensagem

dos consumidores compram
após receberem sms com
código desconto

68

70

40

das empresas têm
Integrated Mobile Marketing

dos utilizadores com
smartphone consideram
SMS Marketing como uma
boa forma de captar atenção

Campanhas SMS Marketing
prevêm um crescimento de
40% em receitas em 2017
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SMSBOX

Envie SMS exclusivos às pessoas que
passam perto do seu estabelecimento.
SMS Marketing que permite comunicar de forma
simples e eficaz, potenciando as suas vendas.
Inovadora e única no mercado, com
georreferenciação.
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SMSBOX: SMS MARKETING PARA
NEGÓCIOS LOCAIS

Gostava de...
... Promover ofertas no momento da decisão
de compra do cliente?
... Comunicar com base em geolocalização,
lifestyle e dados demográficos?
... Aceder em exclusivo a centenas de pontos
de venda e milhares de utilizadores?

Com o SMSBOX pode:
ENVIAR SMS A CONSUMIDORES À PORTA
OU DENTRO DO PONTO DE VENDA;
DIRECIONAR CAMPANHAS DE SMS
OU PUBLICIDADE «DISPLAY» COM
SEGMENTAÇÃO E GEORREFERENCIAÇÃO
AUMENTAR O RETORNO EM AÇÕES DE
ATIVAÇÃO DE MARCA
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VANTAGENS

Com o SMSBOX irá:
Conquistar clientes

Envie SMS automaticamente a potenciais
clientes que passem à porta do seu
estabelecimento.

Aumentar as vendas

Atraia mais clientes ao seu negócio com o
envio de ofertas, no momento certo,
directamente para os seus telemóveis.

Comunicar localmente

Escolha a área geográfica que mais lhe
convém e envie mensagens em tempo
real para novos clientes.

PROMOVA O SEU NEGÓCIO!
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VANTAGENS

ASSUMA O CONTROLO DA SUA COMUNICAÇÃO!
Comunique com quem melhor se enquadra com a sua marca.

Idade

Utilize a idade como fator de segmentação
das suas campanhas e comunique para as
faixas etárias mais relevantes para o seu
negócio.

Lifestyle

Segmente e comunique com utilizadores
que tenham um estilo de vida específico.
Desta forma, é mais fácil atingir o público
que assume os valores da sua marca.

Setor de Atividade

Comunique nos espaços e áreas de
negócio que fazem mais sentido para a
sua marca. Atinja o seu público-alvo no
local e momento da decisão de compra.

Idioma

Comunique com base no idioma do
público-alvo. Se necessita atingir
utilizadores de outras nacionalidades,
nós temos a solução.

Género

Necessita de comunicar com homens ou
mulheres de forma diferenciada? Com a
nossa solução basta escolher o género e
comunicar com toda a segurança.

Categoria Financeira

Comunique para um público-alvo na
mesma categoria financeira do seu
negócio.
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CAMPANHAS SMS
Atraia clientes com campanhas
de SMS Marketing.

A SMSBOX é uma solução de SMS Marketing ideal
para negócios locais. A sua empresa poderá criar
campanhas de SMS em tempo real, no ponto de
venda (HOT SMS) ou para uma determinada zona
geográfica à sua escolha (GEO SMS).

4

CAMPANHAS SMS

CAMPANHA HOT SMS
Pode, de forma automática, enviar SMS a
quem estiver a passar à porta do seu
estabelecimento, promovendo eventos ou
promoções que estejam a ocorrer.

CAMPANHA GEO SMS
Tem a possibilidade de comunicar via SMS
para pessoas que habitualmente
frequentam determinada zona geográfica.
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ANÁLISE DE RESULTADOS

Resultados em tempo real
Através de dashboards personalizados, os nossos
especialistas de marketing digital dizem-lhe tudo o
que precisa saber sobre as suas campanhas de
sms marketing.

CRIAÇÃO, LANÇAMENTO
E ANÁLISE DAS SUAS
CAMPANHAS DE SMS.

Será o SMSBOX a solução ideal
para o seu negócio?
Escolha a melhor hora para entrarmos em contacto consigo.
Temos todo o gosto em responder a todas as suas questões.

Ligue já

808 210 220
(Custo de chamada local)

