Giới thiệu dịch vụ Brandname SMS

Brandname SMS là gì ?

Brand Name SMS là công nghệ gửi tin nhắn có hiển thị
Thương Hiệu của bạn ngay phần Người Gửi (Sender ID)

Một vài số liệu thống kê về Brandname SMS
Những năm gần đây, Mobile Marketing đã, đang có những bước phát triển đáng
kể và nhanh chóng trở thành một xu hướng lựa chọn của nhiều nhà quảng cáo,
đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và hàng tiêu dùng.
 Năm 2010, Việt Nam có 140 triệu thuê bao di động.
 80% người dùng di động luôn giữ máy bên mình.
 91% sẽ không xóa SMS trước khi đọc và 71% SMS sẽ lưu lại.
 69% số người đọc SMS sẽ gọi đến thương hiệu thể hiện trong SMS hoặc click
vào website trong tin nhắn.
 40% người Việt nam thường xuyên dùng ĐTDĐ để nhắn tin.

Tại sao phải dùng Brand Name SMS ?

Tại sao phải dùng Mobile Marketing ?
Thiết bị di động: Là vật đầu tiên bạn xem khi thức dậy. Là vật cuối cùng bạn xem
trước khi ngủ. Nằm trong tầm tay đến 80% thời gian 1 ngày của bạn. Và hơn thế
nữa, điện thoại nay đã hiện diện khắp nơi, nhiều hơn cả số lượng TV và laptop trên
toàn thế giới !
 Tỷ lệ đọc và lưu giữ tin nhắn cao.
 Kênh chăm sóc khách hàng tự động, chuyên nghiệp, đo lường được phản ứng
khách hàng.
 Người gửi tin nhắn SMS chính là tên thương hiệu/ công ty/ sản phẩm/ sự kiện…
 Thông tin đến khách hàng và người tiêu dùng nhanh nhất.
 Khách hàng và người tiêu dùng trực tiếp tiếp nhận thông tin từ công ty một cách
chính xác mà không cần thông qua một phương tiện truyền thông nào.
 Một cách thông tin và chi phí triển khai, thực hiện thấp hơn các hình thức
Marketing khác
 Thông qua tin nhắn SMS, công ty dễ dàng quản lý thông tin khách hàng
 Tạo niềm tin lớn cho khách hàng
 Có thể liên lạc với khách hàng bất kỳ nơi đâu và khi nào
 Chi phí triển khai và thực hiện thấp hơn các hình thức Marketing khác và hoàn
toàn kiểm soát tài chính và chủ động tài chính cho quảng cáo và thông tin đến
khách hàng
 Gửi đến bất kỳ thuê bao thuộc các mạng khác nhau

Hiệu quả của quảng cáo SMS mang lại
cho bạn !
Một phương pháp quảng cáo mà người nhận không thể từ chối xem qua: hầu
như 100% khách hàng tiềm năng khi nhận được tin nhắn đều đọc qua.
 Tạo được mối quan hệ tốt: 91% sẽ không xóa tin nhắn trước khi đọc, 100%
sẽ đọc những tin nhắn đó, 71% sẽ lưu lại trong điện thoại.
 Khả năng nhận diện thương hiệu cao: 69% số người đọc tin nhắn sẽ gọi điện
thoại đến thương hiệu thể hiện trong tin nhắn.

 Tác động khác: khách hàng sau khi nhận được tin nhắn thường có xu hướng
chủ động chọn sản phẩm được quảng cáo trong tin nhắn.

Hiệu quả của quảng cáo SMS mang lại
cho bạn !
Quảng cáo SMS
Brand Name
•

•
•

•
•

Chi phí THẤP, không
cần đăng ký đầu số
SMS riêng, không phí
duy trì tháng.
Có thể hoạt động ngay
Hiệu quả quảng cáo
cao, nhắm đúng đối
tượng là các khách
hàng sử dụng sản
phẩm dịch vụ của
Doanh nghiệp
Giúp khách hàng nhận
biết và ghi nhớ thương
hiệu công ty
Khách hàng có thể lưu
lại thông tin họ cần
trên ĐTDD.

Quảng cáo tờ rơi,
poster, băng-rôn
•
•

•

•
•

Chi phí quảng cáo in
ấn tối thiểu 1000
đồng/cái/điểm)
Phải thiết kế, chỉnh
sửa, in ấn và cho
người đi phát, dán,
mất thời gian
Nội dung cố định,
không thay đổi được
sau khi in
Độ phủ rộng thấp
Tỷ lệ người đọc thấp,
khoảng 2%.

Quảng cáo Online
ở các báo Điện tử
•

•

Chi phí quảng cáo
thấp nhất 5-10 triệu
đồng/quảng
cáo
nhỏ/tháng).
Quá nhiều banner/logo
quảng cáo trên 1 trang
báo Điện tử, vì vậy
người xem chỉ quan
tâm click xem quảng
cáo họ thích.

Quảng cáo trên
Truyền hình
•
•

•

Chi phí quảng cáo cao
(tính theo clip)
Tuy số người xem
đông nhưng có những
thời gian và đối tượng
chỉ nhìn thoáng qua
quảng cáo, không tập
trung
Không lưu giữ thông
tin quảng cáo lại để
xem lại nếu cần.

Khách hàng của Brandname SMS là ai ?
 Các siêu thị có nhu cầu gửi tin nhắn coupon tặng quà, khuyến mại, giảm giá đến các
khách hàng thân thiết của mình.
 Các Ngân hàng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, thông báo số dư tài khoản của

khách hàng, thông báo đến kỳ thanh toán lãi, thông báo nợ quá hạn, thông báo các
gói dịch vụ mới…
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến các hệ thống đại lý của mình.
 Các doanh nghiệp kinh doanh Ðiện lực, Ðiện thoại, Internet, Nước… có thể gửi
thông báo cước, nhắn nợ cước cho khách hàng…
 Các Công ty Bưu chính, chuyển phát nhanh báo phát, báo nhận bưu phẩm.
 Các Trường học thông báo thông tin cần thiết cho Hoc sinh hoặc Phụ huynh hoc
sinh.
 Các hãng Hàng không thông báo mã số ticket điện tử, báo trễ giờ bay…
 Các công ty nhắn tin thông báo tới nhân viên, chương trình chăm sóc khách hàng
thường xuyên.

Kinh nghiệm triển khai Brandname SMS

Happy Birthday Brand Name SMS:”Chuc mung sinh nhat anh/chi Ngoc. Than chuc
anh/chi that vui va hanh phuc ben gia dinh cua minh. Friso luon dong hanh cung ban
cham soc va bao ve be yeu.”
Promotion Brand Name SMS Campaign: “Mua FRISO de doi ngay khan choang ECH
CON NANG DONG, ONG NHI XINH XAN cho be thoa suc vui choi tu 1/5-30/6 (chi ap
dung san pham buoc 3 va 4). Lien he 18001545.”
Volume: 100,000 SMS/month Target:
Woman/housewife age 25-45

Kinh nghiệm triển khai Brandname SMS

Blast Brand Name SMS to notice meeting day: “Truong Ho Van Cuong thong bao :
Moi hop phu huynh hoc sinh Khoi 1 vao luc 18h ngay 25/05 tai Co So 1”
Blast Brand Name SMS to notice vacation day: “Truong Ho Van Cuong thong bao:
Ngay 17,18/05 cac em duoc nghi. Thu Nam 19/05 di hoc binh thuong”
Blast Brand Name SMS with student’s mark: “Ha Binh An: T:7.9;L:8.8 Sh:7.5;V:7.5;
Su:7.9;D:7.8; A:8.9;CD:6.7; CN:7.6;TD:8.3; AN:9.5; MT:8.6; TH9.4; TBN:8.1;XH35;

XL:HSG”
Volume: 50,000 SMS/month

Target: Student’s parents

Kinh nghiệm triển khai Brandname SMS

Promotion Campaign: “San Giao dich BDS Savills tran trong gioi thieu chuong trinh:
Ecopark don chao mua ha - Uu dai tang ngay khi mua can ho Rung co - So luong co han,
danh cho khach hang dang ky som bat dau tu 20/05/2011. Gia chi tu 18,5tr VND/m2. Chi tiet
lien he 1900 555 565 / 01233 555 565/ 0439363940 (18, 20).”

“Savills tran trong gioi thieu CO HOI VANG SO HUU CAN HO RUNG CO - Ecopark:
Dac biet trong 3 ngay 23,24,25/04/2011, Quy khach se duoc uu dai chiet khau 12%, gia
moi chi con tu 18 - 23 trieu VND/m2 (Gia 1 can ho tu 1,3 ty VND). De dang ky so tham
gia, soan tin nhan voi cu phap RC <Ho va ten> va gui den 6185. Chi tiet xin lien he
1900 555 565 hoac 01233 555 565 hoac www.ecopark.com.vn”
Volume: 250,000 SMS/month
Target: Real Estate Customers

Kinh nghiệm triển khai Brandname SMS

“…BANK: TIET KIEM …BANK VUI XUAN TRUNG LON voi tong gia tri hon 8 ty. KH gui

tu 50 trieu nhan ngay qua tang cao cap va co hoi trung thuong xe Toyota.
LH: …Bank 123…1900567…..…”
“ …BANK E-BANKING: So du TK: 0100…………19/12 14:45:40 cua Quy khach la:
287,080,000VND GD gan nhat: -10,000,000VND ….rut tien tu ATM…”

Kinh nghiệm triển khai Brandname SMS

Liên hệ với chúng tôi !

Hoàng Thái Sơn
sonht@nisco.vn
0913 896 776
htson82

Công ty CP Dịch vụ Hạ tầng mạng NISCO
Tầng 9, nhà D, Khách sạn Thể thao, Thanh Xuân, Hà nội
Tel: 04-3785 4291 Fax: 04-3785 4265

