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Si.most 
napredne rešitve za mobilni marketing
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Zakaj mobilne rešitve/mobilni marketing?

PREDNOSTI

Stroškovna
učinkovitost            

doseg uporabnikov 
(direktno)

                        

baza 
podatkov   

           

 merljivost 
 (možnost meritev odzivnosti  pri 

oglaševanju) 

personalizacija 
komunikacije 

umestitev v obstoječe 
marketinške aktivnosti

mobilne rešitve možno 
implementirati v 

obstoječe aplikacije (CRM)

okolju prijazno 
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Do leta 2015 bo število mobilnih uporabnikov interneta preseglo PC uporabnike
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Vir: Informa Telecoms&Media



Simobil d.d. | Zaupno – za interno uporabo

Storitev je za uporabnika prijazna, prilagodljiva in 
enostavna za uporabo, zato je primerna za vsako podjetje, 
ne glede na njegovo velikost, dejavnost ali obseg 
poslovanja. 

Si.most
spletna rešitev, ki nudi napredne rešitve za mobilni marketing.

Kreiranje servisov v max. 5 korakih
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Si.most omogoča lastoročno nadgradnjo 
tržnega komuniciranja za podjetja, saj nudi:

enosmerno obveščanje ali dvosmerno komunikacijo z uporabniki preko sporočil SMS ali MMS1

samostojno izdelavo mobilnih spletnih strani in QR kod2

jasen pregled nad bazami uporabnikov in pridobivanje novih3

popoln nadzor nad uspešnostjo aktualne in preteklih mobilnih akcij4

povezavo z uporabniki preko lastnih Facebook strani in drugih dodatnih kanalov5
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Si.most servisi

QR kode

Facebook
Integracija

s SMS 
sporočili

Mobilne
strani

SMS/MMS
Publikacije

SMS
Obveščanje

MMS
Obveščanje

Wap push SMS/MMS
Novice

SMS
skupine

SMS
Glasovanje

Ankete

Enosmerna komunikacija Dvosmerna komunikacija Interaktivne rešitve

Rešitev na ključ, ki omogoča komunikacijo z 
uporabniki vseh slovenskih mobilnih operaterjev 
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Si.most- Facebook integration 

1. Facebook SMS opt-in:
•  aplikacija na naročnikovi strani FB

•  uporabniki, ki oddajo podatke so avtomatično v bazi  
   Si.mosta oz. se skreira baza FB, katero se nadalje    
   lahko obvešča preko SMS/MMS sporočil
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2. Objava Si.most storitve na 
Facebook profilu:
•  naročnik kreira v Si.mostu novo storitev (npr. nagradno 
igro ali glasovanje) ima možnost, da objavi to tudi na 
svojem profilu FB 

update FB profil

update Si.most baze
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Si.most ponudba omogoča uporabniku, da lahko izbira med različnimi 
paketi/servisi glede na njegove potrebe (naročniški, predplačniškimi paketi) 
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Uporabnik potrebuje samo dostop do interneta.

Nobene investicije.

Cenovna učinkovitost – plačaš po porabi. 

Takojšnje poslovanje.

Varnost in zanesljivost. 

Korak pred svojo konkurenco.

Zakaj Si.most?
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