
Zapraszamy do skorzystania z usługi SMSnet.
 
Usługa SMSnet umożliwia rozsyłanie grupowych SMS-ów do Abonentów wszystkich sieci w Polsce.
Dzięki usłudze SMSnet:

 wysyłasz krótkie wiadomości tekstowe jednocześnie do wielu odbiorców;
 w łatwy sposób zarządzasz treścią wysyłanych wiadomości i listami odbiorców;
 ponosisz niski i niezależny od sieci odbiorcy wiadomości koszt przekazywania informacji SMS;
 kontrolujesz koszty wysyłek, otrzymując każdorazowo raport;
 nie ponosisz kosztów miesięcznego abonamentu.

 
Chcesz  usprawnić  komunikację  z  otoczeniem?  Chcesz  w  łatwy  i  tani  sposób  zawiadamiać
o wydarzeniach, spotkaniach, akcjach promocyjnych lub zagrożeniach meteorologicznych?
 
Usługa SMSnet przeznaczona jest dla firm i instytucji, znajdując zastosowanie w wielu branżach.
To doskonałe narzędzie dla osób korzystających z marketingu SMS-owego.  Odbiorcami usługi SMSnet są
m.in.:

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:
 urzędy miast i gmin i starostwa powiatowe – informacje dla mieszkańców, sołtysów, radnych, itd.

FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA:
 sklepy i hurtownie – informacje o promocjach;
 dystrybutorzy, reselerzy – informacje o wyprzedaży;
 hurtownie i apteki – informacje o nowych lekach;
 gabinety lekarskie i dentystyczne – powiadamianie pacjentów;
 firmy o rozwiniętej sieci sprzedaży – bieżące informacje, zadania;
 firmy serwisujące urządzenia, sprzęt AGD, komputery.

 
Jak działa usługa SMSnet?
Krótkie wiadomości tekstowe przesyłane są do zdefiniowanej w panelu administracyjnym grupy odbiorców,
za pośrednictwem prostej w obsłudze aplikacji SMSnet. Aplikacja została opracowana przez doświadczonych
specjalistów w branży IT w firmie INTERmedi@ i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. 
 
Jak rozpocząć?
To  bardzo  proste.  Jeśli  jesteś  zainteresowany  usługą  SMSnet,  skontaktuj  się  z  nami!  Istnieje  możliwość
przetestowania usługi przed podpisaniem umowy.

Szczegółowa oferta cenowa na stronie 2



NAZWA USŁUGI CENA NETTO CENA BRUTTO

Aktywacja usługi SMSnet (opłata jednorazowa) 1 299,00 zł 1 597,77 zł

Abonament roczny 500,00 zł 615,00 zł

Abonament roczny w przypadku zakupu 30 000 SMS-ów 0,00 zł 0,00 zł

CENA NETTO ZA 1 SMS PAKIET SMS SUMA NETTO SUMA BRUTTO

0,08 zł 10 000 800,00 zł 984,00 zł 

0,09 zł 5000 450,00 zł 553,50 zł 

0,10 zł 2000 200,00 zł 246,00 zł 

Zapraszamy do współpracy! 


