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Komunikacja SMS:

- zbieranie bazy numerów telefonów ze zgodą

- wysyłka kampanii promocyjnych SMS

- dwukierunkowa komunikacja SMS (odpowiedzi

   SMS, linki w treści wiadomości)



  

ETAP 1
Zbieranie bazy numerów telefonów



  

Zaproszenie do ręcznego wypełnienia krótkiego

formularza rejestracyjnego w sklepie
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Zaproszenie do ręcznego wypełnienia krótkiego

formularza rejestracyjnego w sklepie
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ETAP 2
Kampania SMS



  

Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)
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Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

konwersja promocji wysyłanych SMS-em:

~24%
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Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

Sklep stacjonarny E-sklep

Wzrost trafficu:

ponad 50%

Wzrost zamówień:

10x
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Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

Sklep stacjonarny E-sklep

Wzrost śr. 

sprzedaży:

ponad 20%



  

Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

Sklep stacjonarny E-sklep

Wzrost śr. 

sprzedaży:

ponad 20%

Wzrost śr. 

sprzedaży:

ponad 30%



  

Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)



  

Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

średni wzrost sprzedaży produktu w dniu jego

promocji:



  

Wysyłanie kampanii SMS z promocjami długo-

oraz krótko-terminowymi (1-dniowe)

średni wzrost sprzedaży produktu w dniu jego

promocji:

700%



  

ETAP 3
Dwukierunkowa komunikacja



  

Wysyłanie kampanii SMS z zaproszeniem klienta do

udziału w ankiecie zadowolenia
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Wysyłanie kampanii SMS z zaproszeniem klienta do

udziału w ankiecie zadowolenia

Odpowiedź SMS-em:

współczynnik RR 8,2%

Odpowiedź poprzez link wysłany SMS-em:

współczynnik CTR 9,4%





  

Prawie idealne...



  

Prawie idealne...

- jedno narzędzie



  

Prawie idealne...

- jedno narzędzie

- wiele firm



  



  



  



  



  

Powodzenia!

Andrzej Ogonowski
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