Υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων,εφαρμογή & χαρακτηριστικά.

Συνεργαστείτε μαζί μας!
Παρουσίαση & Εφαρμογή των υπηρεσιών.

Σας παρουσιάζουμε μια πρωτοποριακή υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων "sms" η οποία
μέσα από την ευελιξία του χειρισμού της, και την συνεχή υποστήριξη από τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισμό & εξιδεικευμένο προσωπικό, προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες
επικοινωνίας. Εκμεταλευόμενοι την συνεχώς αναπτυσσόμενη μορφή επικοινωνίας &
εύρεσης νέου πελατολογίου το "mobile marketing" ,σας προσφέρουμε εξελιγμένες
υπηρεσίες για την ανάπτυξη , υποστήριξη & διεύρυνση του επιχειρηματικού σας χάρτη.
Πολιτικά Γραφεία

Σύλλογοι & Σωματεία

Πολυκαταστήματα

Θέτουμε ως στόχο την πλήρη υποστήριξη & ανάπτυξη της Πολιτικής Επικοινωνίας σας ,
ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη και στην σοβαρότητα που διέπουν την εικόνα σας ως
πολιτικό αλλά και ως άνθρωπο! Σας βοηθούμε να προωθήσετε & να γνωστοποιήσετε τις
θέσεις σας , τις πολιτικές σας κινήσεις ,και να παρουσιάσουμε τα ερεθίσματα και τους
στόχους σας σε όλο και περισσότερους υποστηρικτές των ιδεών σας.
Οι υπηρεσίες μας , απευθύνονται σε Σωματεία , Συλλόγους & Οργανισμούς.
Σας προσφέρουμε το καλύτερο εργαλείο μεγιστοποίησης της προβολής σας στα μέλη
και υποστηρικτές σας. Με την ποιότητα των επικοινωνιακών υπηρεσιών μας & σε
συνδυασμό το χαμηλό κόστος αυτών έχετε άμεσα και οικονομικά αποτελέσματα.
Οι υπηρεσίες τις web2sms ανταποκρίνονται στις ανάγκες καταστημάτων χονδρικής /
λιανικής πώλησης τα οποία προσπαθούν να προσελκύσουν νέους πελάτες.Οι λύσεις μας
, σας βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεών σας με αποδοτικούς αλλά συνάμα
οικονομικούς τρόπους.Όποιο και να είναι το προϊόν που εμπορεύεστε ,έχουμε τα
κατάλληλα εργαλεία να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε το πελατολόγιό σας , αλλά
παράλληλα να υποστηρίξετε και το ήδη υπάρχων.
Προωθήστε τα προϊόντα σας σε ένα νέο φάσμα πελατολογίου.
Υποστηρίξτε τους ήδη πελάτες σας γνωστοποιώντας τους άμεσα προσφορές σας , νέα
προϊόντα αλλά και κωδικούς προσφορών για τους τακτικούς σας πελάτες. Οι
δυνατότητες του mobile marketing και οι υπηρεσίες επικοινωνίας που σας προσφέρουμε
δουλεύουν για εσάς πάντα προς όφελος της επιχείρησής σας.
Κερδίστε τους επισκέπτες ή τα ήδη μέλη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος δίνοντας
τους μοναδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης!

Online Eshop

Ιατρικά Κέντρα & Spa

Οι πολύπλευρες δυνατότητες του mobile marketing και των υπηρεσιών επικοινωνίας
που σας προσφέρουμε , καλυτερεύουν την εικόνα της επιχείρισής σας στους ήδη
πελάτες σας αλλά και σ αυτούς που θα επακολουθήσουν.
Προσφέρετε στους πελάτες σας υπηρεσίες που θα τους φέρουν πιο κοντά στην
επιχείρισή σας , θα σας φέρουν νέο πελατολόγιο αποφεύγοντας πολυέξοδες διασικασίες.
Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε Ιατρικά Κέντρα & Κλινικές, , Κέντρα Ομορφιάς &
Αισθητικής , Spa κλπ.
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Χαρακτηριστικά
Online Πρόσβαση

Είμαστε εδώ για να
σας βοηθήσουμε!

Στείλτε τα μηνύματα σας από οποιονδήποτε υπολογιστή ,iphone ή smartphone με
σύνδεση στο internet.Η εφαρμογή είναι συμβατή με κάθε συσκευή.Απλά
συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στελνετε μηνύματα άμεσα όπου και αν είστε.
Δεν υπάρχουν πάγια ή κρυφές χρεώσεις. Για να δοκιμάσετε τις υπηρεσίες μας σας
δίνουμε με κάθε σας εγγραφή 5 δωρεάν μονάδες / credits . Στην συνέχεια απλά
πληρώνετε για τα μηνύματα που στέλνετε τα οποία δεν λήγουν ποτέ και δεν αλλάζουν
κοστολόγιο με αλλαγές στις τιμές μας εφόσον έχετε υπόλοιπο σε μονάδες από
προηγούμενες αγορές σας. Μπορούμε αν το επιθυμείτε να στείλουμε εμείς μηνύματα
για εσάς.Απλά δώστε μας το μήνυμα/μηνύματα που θέλετε να στείλουμε και φυσικά
τα τηλέφωνα των αποδεκτών και εμείς θα τα στείλουμε την ώρα και μέρα που εσείς
θα μας υποδείξετε.

Από SMS

Στείλτε απλά μηνύματα / sms μέχρι 50 παραλήπτες όπως ακριβώς τα στέλνετε από το
κινητό σας,160 χαρακτήρες με λατινικούς χαρακτήρες, 70 με ελληνικούς χαρακτήρες.

Επαγγελματικό SMS

Στείλτε πολλά μαζί μηνύματα γράφοντάς τα εσείς σε ένα μεγάλου μήκους μήνυμα 160
χαρακτήρων ή με περισσότερους χαρακτήρες σε πολλά μηνύματα. Επιλέξτε μαζική
αποστολή σε πολλούς παραλήπτες από τις ομάδες με τους τηλεφωνικούς αριθμούς
που έχετε δημιουργήσει.

Αναφορές παράδοσης

Δείτε αναλυτικά όλες τις αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας σε διαγράματα και
ποσοστά παράδοσης, αποτυχίας ή αναμονής παράδοσης.Έτσι ξέρετε πάντα ποια έχουν
παραδοθεί και ποια όχι.

Από το excel

Εγκαταστήστε το πρόσθετο του excel και στείλτε στις επαφές σας μήνυμα απευθείας
μέσα από το excel στα τηλέφωνα που έχετε .

Τηλ. κατάλογος

Προγραμματισμός

Διαχειριστείτε τις επαφές σας μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.Δημιουργήστε
ομάδες καταλόγων για μαζική αποστολή. Καθαρίστε τις λίστες σας από διπλό
εγγραφές ή αριθμούς που δεν χρησιμοποιούνται πλέον και εξοικονομήστε χρήματα
από άσκοπες αποστολές μηνυμάτων σε τηλέφωνα που δεν ισχύουν πλέον.

Μπορείτε να προγραμματίζετε αποστολές μηνυμάτων μέρες πριν σταλούν,
κερδίζοντας χρόνο χωρίς να χρειάζεται να βρισκόσαστε σε κάποιον υπολογιστή. Οι
αποστολές θα πάνε στους αποδέκτες που έχετε ορίσει την ώρα κα την ημέρα που
ορίζεται εσείς.
Σελίδα 2 από 3

Κανζατζάκη 11 - 13341 Α.Λιόσια

☎

211 770 0411

@support@leveltgp.gr

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας!


Σας προσφέρουμε αξιόπιστες και εγγυημένες υπηρεσίες.



Δική σας εφαρμογή Δημιουργίας ,Διαχείρισης πελατών.
Σας παρέχουμε πλήρως διαχειριζόμενη εφαρμογή από εσάς για να δημιουργείτε νέους πελάτες,να
πιστώνετε με μονάδες εφόσον έχετε εσείς υπόλοιπο στον λογαριασμό σας τις μονάδες που σας
παραγγέλνουν οι πελάτες σας.



Σε δικό σας Domain/subdomain(π.χ sms.yourdomain.gr)
Οι πελάτες σας θα μπαίνουν σε εφαρμογή η οποία θα είναι κάτω από το δικό σας domain / subdomain έτσι
θα ξέρουν ότι οι υπηρεσίες παρέχονται εξ’ολοκλήρου από εσάς.



Με δικό σας λογότυπο και στοιχεία επικοινωνίας.
Με την έναρξη της συνεργασίας μας , μπορείτε να παραμετροποιήσετε όπως εσείς θέλετε την εφαρμογή
μέσα από ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης.Τοποθετείτε δικό σας λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας,
αρχεία με οδηγίες για την χρήση των υπηρεσιών σας,και πολλά ακόμα εργαλεία.



Δική σας τιμολογιακή πολιτική για τους πελάτες σας.
Εσείς ορίζετε την τιμολογιακή σας πολιτική, δημιουργείτε δικά σας πακέτα αγοράς μονάδων , έχετε πλήρη
ελευθερία τιμολόγησης των δικών σας υπηρεσιών.Εσείς αγοράζετε σε προνομιακές τιμές για συνεργάτες
και τιμολογείτε όπως εσείς θέλετε τους δικούς σας πελάτες.

Η εφαρμογή διατίθεται Δωρεάν στους συνεργάτες μας ,το μόνο που πληρώνετε είναι η αγορά
μονάδων/credits ώστε να μπορείτε να στείλετε μηνύματα η να πιστώσετε με μονάδες τους δικούς σας
πελάτες οι οποίοι θα έχουν την δική τους εφαρμογή κάτω από το δικό σας Domain/subdomain με τα
δικά σας στοιχεία.
Απλή στην χρήση εφαρμογή με πολλές δυνατότητες και εξελιγμένες εφαρμογές που καλύπτουν κάθε
απαίτηση.
*Ειδική τιμολογιακή πολιτική συνεργατών.
Ξεκινήστε σήμερα την δική σας Επιχείριση Αποστολής Μηνυμάτων.
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