WAP Konkurrence
- D e l t a g i k o n k u r r en c e r på In t e r n e t t e t
Med WAP Konkurrence kan du opsætte din egen WAP konkurrence/
WAP Afstemning nemt og billigt. Det eneste dine brugere skal gøre
er, at gå ind på den WAP side som konkurrencen/afstemningen
befinder sig på, og derfra kan de svare på spørgsmålene.
Med WAP Konkurrence er det muligt for dine brugere at deltage i konkurrencer på Internettet, hvor som
helst og når som helst, direkte fra deres mobiltelefon.
Gø r det muligt
Nu kan du gøre det muligt for dine brugere at deltage i dine konkurrencer på Internettet via deres mobiltelefon. Det eneste du skal gøre er at opsætte en WAP konkurrence. Det kan du gøre ved at bruge RealMails WAP Konkurrence. Med RealMails WAP Konkurrence er det nemt og hurtigt at få opsat en WAP konkurrence.
Fordelen ved WAP konkurrencer er, at det er nemt for dine brugere at deltage i konkurrencen. Det er
nemt for dem, da de deltager fra deres egen mobiltelefon, og den er de vant til at bruge i hverdagen. Det
er også mere fleksibelt for dem at deltage i en WAP konkurrence end at deltage i en konkurrence på Internettet eller i en konkurrence, hvor de skal indsende noget. Dette betyder at man giver sine brugere en
større mulighed for at deltage i konkurrencen. Det er også en stor fordel, at du kan opsamle brugeroplysninger, som navn, mobilnummer. E-mail m.m. når dine brugere deltager i konkurrencen.
Fordelen ved WAP Konkurrence frem for SMS Konkurrence er, at man kan stille flere spørgsmål ad gangen.
Du kan bl.a. bruge WAP Konkurrence i forbindelse med messer, koncerter, sport events, outdoor reklame, TV/radio reklame m.m. Dette giver dine brugere muligheden for at deltage i konkurrencen lige efter
at have fået kendskab til konkurrencen via de nævnte medier.
Hvad er fo rdelene?
Du kan opsætte din egen WAP konkurrence nemt og billigt
Du skaber opmærksomhed omkring din virksomhed med WAP Konkurrence
Du kan stille flere spørgsmål af gangen, frem for fx SMS konkurrence
Du kan skabe indtjening ved at taksere tjenesten
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