SMS Billboard
-

Sen d en SMS til f lere tusin d e m ennesk er
Med RealMail SMS Billboard giver du dine brugere muligheden for at
sende tekst op på en storskærm, ud på et website eller direkte på TV.
Det eneste brugeren skal gøre, er at skrive noget tekst på sin mobiltelefon og sende det som SMS til 1230. Så dukker teksten op på storskærmen.

SMS Billboard er det ideelle produkt til festivaler, koncerter og store begivenheder, hvor der findes en
storskærm, eller som rullende banner nederst på TV.
G å t ekn o lo gien i m ø d e m ed S M S Bill b o a rd
I dag er vi meget teknologibevidste og prøver at bruge teknologien så meget som muligt i vores hverdag. Denne mulighed kan du også gøre brug af, ved at gøre det muligt for dine brugere at sende SMS
direkte op på en storskærm, ud på et website eller direkte på TV.
SMS Billboard er et anderledes produkt, idet det giver dine brugere muligheden for at udtrykke sig på en
unik måde blandt mange mennesker. Servicen er meget let tilgængelig for brugeren, da alt foregår fra
mobiltelefonen, som de i forvejen er vant til at bruge i deres hverdag.
Du har muligheden for overtaksere tjenesten, så du enten kan få dækket dine omkostninger eller tjene
penge på at udbyde tjenesten.
H el t en k el t a t f å SM S Bill b o a rd op sat
Vi opsætter hele systemet for dig, så det er enkelt for dine brugere at sende tekst op på storskærmen, ud
på et website eller direkte på TV.
Hvis man gerne vil have teksten valideret, inden det når op på storskærmen, websitet eller TV’et, har
man også mulighed for det. Man kan til- eller fravælge validering af SMS, inden den dukker op på storskærmen.
Hvad er fo rdelene?
Dine brugere kan sende tekst direkte op på en storskærm.
Brugerne kan kommunikere med flere tusind mennesker både til events og hjemmefra i stuen.
Du kan tilbyde dine brugere en sjov tjeneste.
Til- og fravalg af validering af SMS.
Skabe indtjening ved at taksere tjenesten.
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