SMS News
- N y h e d e r h v o r e n d d u er
Med RealMail SMS News kan du oprette din egen nyhedsservice.
Du kan formidle nyheder til dine brugere på en nem og hurtig måde, samt
sørge for at dine brugere bliver opdateret på de emner, som der interesserer dem.
SMS News er en service til dine brugere, så de kan følge med i det som
netop interessere dem.
Kan du fø lge med?
Det er rart at kunne følge med i, hvad der sker omkring i verdenen og indenfor ens interesseområde, men
knapt så rart hvis man skal være hjemme for at gøre det.
Med RealMail SMS News kan du sørge for at dine brugere kan holde sig opdaterede, selv om de er på
farten.
Du kan etablere dine egne nyhedstjenester, som du kan bruge på flere forskellige måder.
Er du fx en bank, så kan dine brugere tilmelde sig SMS News, og få en SMS om, hvornår der er kommet
penge på kontoen m.m.
Du kan også bruge SMS News til at informere dine kunder/personale om evt. nye produkter, nyheder i
virksomheden m.m.
Det er dig selv der leverer indholdet, det er derfor dig der bestemmer hvilke nyheder du vil formidle. Du
kan også fx abonnere på dagens joke, sportsnyheder, dagens horoskop, vejrmeldinger, virksomheds-nyt
og meget mere.
O p sæt t el s e a f SM S N ews
Det er helt enkelt at få SMS News opsat, da vi tager os af hele opsætningen af systemet. Vi vil sørge for
at det både er nemt og hurtigt for dig at formidle nyhederne og brugervenligt for jeres brugere at tilmelde sig disse nyhedstjenester.
Vi giver dig endvidere muligheden for overtaksere tjenesten, så du enten kan få dækket dine omkostninger eller tjene penge på at udbyde tjenesten.
Hvad er fo rdelene?
Hurtig og nem nyhedsformidling
RealMail sørger for hele opsætningen af systemet
Skabe indtjening ved at taksere tjenesten
Du holder dine brugere opdaterede, selv når de er på farten.
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