ػاهاًِ پیام کَتاُ سادیکال
ّش هَػؼِ ٍ ػاصهاى ًیاصهٌذیْاي خاف خَد سا دس صهیٌِ خذهات پیام کَتاُ داسد ،اهشٍصُ ػشٍیغ خذهات پیام کَتاُ
یکی اص هْوتشیي ابضاسّاي استباعی اػت کِ استباعی هؼتقین ٍ هَثش با هخاعبیي ،هـتشیاى ،اعضاء ٍ  ...سا بشاحتی ٍ با
ّضیٌِ ّاي هقشٍى بصشفِ بشاي ّوگاى اهکاى پزیش هی ًوایذ  .ؿشکت دادُ پشداصي سایاى پشػیغ بشاي بشعشف کشدى
ایي ًیاص ّا ساّکاسّاي ٍیظُ اي بشاي ّشیك بصَست هجضا داسد ٍ ػشٍیغ خذهات پیام کَتاُ سا بش هبٌاي ًیاص ّاي
هـتشیاى اسائِ کشدُ اػت .

با اػتفادُ اص ػاهاًِ پیام کَتاُ سادیکال  ،ؿوا هیتَاًیذ بِ صَست اًبَُ اقذام بِ اسػال پیام کَتاُ ًواییذ ،بِ ایي هعٌی
کِ پیام ؿوا هیتَاًذ گیشًذگاى صیادي داؿتِ باؿذ ٍ دس عشض چٌذ دقیقِ صذّا پیام کَتاُ اسػال ًوائیذ .بشاي اسػال
پیام کَتاُ با ٍجَد ایي ػاهاًِ ًیاصي بِ ّیچ ًشمافضاس ٍ ػختافضاس دیگشي ًذاسیذ .فقظ بایذ ٌّگام اػتفادُ اص
ػشٍیغ  ،بِ ایٌتشًت هتصل باؿیذ.

قیوت پٌل پیام کَتاُ سادیکال با ؿاسط اٍلیِ  100پیاهك بِ صَست سایگاى  950.000 ،سیال هعادل ًْصذ ٍ
پٌجاُ ّضاس تَهاى هی باؿذ .

ًؼخِ ًوایـی ػاهاًِ
بشاي دػتشػی بِ هحیظ ٍ هـاّذُ اهکاًات ٍ بخؾ ّاي هختلف ػاهاًِ پیام کَتاُ سادیکال  ،هیتَاًیذ اص
اعالعات صیش اػتفادُ ًواییذ.


آدسع پٌل www.2972.ir :



ًام کاسبشي demo :



سهض عبَس demo :

اهکاًات ػاهاًِ پیام کَتاُ


اسػال پیاهك تکی  ،گشٍّی



اسػال پیاهك صهاًذاس



اسػال پیاهك لحظِ اي (فلؾ)



اسػال پیاهك ًظیش بِ ًظیش



اسػال پیاهك ؿْش بِ ؿْش



اسػال پیاهك هٌغقِ اي



اسػال پیاهك بِ اصٌاف ٍ هـاغل



اسػال پیاهك بِ باًك ؿواسُ ّاي تخصصی



اسػال پیاهك بِ کذپؼتی



اسػال پیاهك اص عشیق ًقـِ



اسػال پیام کَتاُ باؿواسُ اختصاصی ؿوا



اهکاى اسػال پیام کَتاُ ّاي عَالًی ()Long SMS



ػشعت بؼیاس باال دس اسػال ٍ دسیافت پیام کَتاُ (ػشعت بیي  500تا  1500پیام دس دقیقِ)



عذم ًیاص بِ ػخت افضاسجاًبی ٍ GSM Modem



پاػخگَیی خَدکاس ٍ َّؿوٌذ بِ پیام ّاي دسیافتی



اػتفادُ اص ؿواسُّاي اختصاصی ایٌتشًتی ّواًٌذ 100002972



قابلیت صهاًبٌذي پیام کَتاُ ّاي اسػالی



پاػخگَیی خَدکاس بِ پیام کَتاُ ّاي دسیافتی



قابلیت  Import ٍ Exportاعالعات اص عشیق فایل Execl



اهکاى اػتفادُ اص چٌذ ؿواسُ اختصاصی پیام کَتاُ بشاي اسػال ٍ دسیافت



گضاسؿات کاهل اص ٍضعیت دقیق ػیؼتن ٍ پیام کَتاُ ّاي اسػالی ٍ دسیافتی



اهکاى گشٍُبٌذي هخاعبیي ٍ ایجاد دفتشچِ تلفي



ًظشػٌجی ٍ آهاس گیشي ٍ هؼابقِ



ٍیظگی ّاي هٌحصشبفشد
ّیچ هحذٍدیتی دس هصشف اعتباس خشیذاسي ؿذُ ٍجَد ًذاسد ٍ ؿوا هی تَاًیذ اعتباستاى سا دس یك یا چٌذ هشحلِ اػتفادُ
ًوائیذ ٍ ّیچ اجباسي بشاي اسػال تبلیغات دس یك هشحلِ ٍجَد ًذاسد .

ّیج هحذٍدیت صهاًی جْت هصشف اعتباس خشیذاسي ؿذُ ٍجَد ًذاسد  ،ایي اهکاى بشاي ؿوا فشاّن هی باؿذ کِ اعتباس
خشیذاسي ؿذُ سا ّواى سٍص یا عی چٌذ ػال بعذ هصشف کٌیذ !
پیاهك ّایی کِ بِ ؿواسُ ّایی کِ بِ ثبت ًشػیذُ اًذ دس هخابشات اسػال هی ؿًَذ بِ حؼاب کاسبش بشگـت هی ؿَد ٍ
پیاهك ّایی کِ بِ ؿواسُ ّاي غیشفعال اسػال هی ؿَد سا ػیؼتن اسػال ًوی کٌذ.

ؿواسُ ّاي اختصاصی
هذت فعالؼاصي ؿواسُ اختصاصی اص صهاى ثبت ٍ ٍسٍد بِ پٌل ؿوا  24الی  72ػاعت هیباؿذ ٍ بعذ اص فعالؼاصي کاهل قابلیت
اسػال ٍ دسیافت سا خَاّذ داؿت.
ؿواسُ اختصاصی بشاي اسػال ٍ دسیافت پیام کَتاُ کاسبشد داسد .

ّن اکٌَى ًَ 2ع ؿواسُ اختصاصی سا بِ ؿوا اسائِ هی کٌین :
 - 1ؿواسُ اختصاصی کِ با ؿواسُ  1000آغاص هی ؿَد  .بِ عٌَاى هثال 10002972 :
 - 2ؿواسُ اختصاصی کِ با ؿواسُ  50001آغاص هی ؿَد  .بِ عٌَاى هثال 500012972 :

هضایاي اػتفادُ اص ؿواسُ اختصاصی بشاي اسػال ٍ دسیافت پیاهك بِ ؿشح ریل هی باؿذ :


اهکاى دسیافت پیاهك اص هـتشیاى بِ صَست هؼتقین



اهکاى بشگضاسي هؼابقِ



اهکاى بشگضاسي ًظشػٌجی



اهکاى ساُ اًذاصي پیام َّؿوٌذ بشاي پاػخگَیی اتَهاتیك بِ پیام ّاي بشًاهِ سیضي ؿذُ



اهکاى ساُ اًذاصي هٌـی پیام کَتاُ بِ هٌظَس پاػخگَیی اتَهاتیك بِ کلیِ پیاهك ّاي دسیافت ؿذُ

هذًظش داؿتِ باؿیذ کِ ؿواسُ اختصاصی تٌْا بِ جْت دسیافت پیاهك کاسبشد داسد ٍ اصال بشاي افشادي کِ هی خَاٌّذ تٌْا
اقذام بِ اسػال پیام کَتاُ کٌٌذ الصم ٍ ضشٍسي ًیؼت .

قابل تَجِ اػت کِ ؿواسُ ّاي اختصاصی بِ صَست ػالیاًِ هی باؿذ ٍ هـتشک دس صَست عذم توذیذ دس ػال جذیذ  ,آى
ؿواسُ باعل ؿذُ ٍ قابل ثبت هجذد ًیؼت .
ًکتِ :بعذ اص خشیذ ؿواسُ اختصاصی هَسد ًظش هیبایؼت اعالعات هشبَط بِ ؿواسُ خَد سا بشاي ها اسػال ًوائیذ.

قیوت ؿواسُ ّاي اختصاصی
قیوت ّاي ثبت ؿذُ دس جلَي ّش ؿواسُ بشاي ؿواسُ ّاي ٍاگزاس ؿذُ تَػظ ؿشکت بِ ؿوا اػت ٍ قیوت
ؿواسُ ّایی کِ تَػظ هـتشي اعالم هی ؿَد بِ صَست ؿواسُ ّاي سًذ قیوت گزاسي هی ؿَد.


ؿواسُ ّاي  14سقوی  550,000 :سیال (ًوًَِ)XXXXXXXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  13سقوی  750,000 :سیال (ًوًَِ)XXXXXXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  12سقوی  950,000 :سیال (ًوًَِ)XXXXXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  11سقوی  :تواع بگیشیذ (ًوًَِ)XXXXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  10سقوی  :تواع بگیشیذ (ًوًَِ)XXXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  9سقوی  :تواع بگیشیذل (ًوًَِ)XXXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  8سقوی  :تواع بگیشیذ (ًوًَِ)XXXX1000 :



ؿواسُ ّاي  7سقوی  :تواع بگیشیذ (ًوًَِ)XXX1000 :



ؿواسُ ّاي  6سقوی  :تواع بگیشیذ (ًوًَِ)XX1000 :

دس صَست توایل بِ خشیذ خغَط اختصاصی (ّش پٌل قابلیت پـتیباًی اص بی ًْایت خظ اختصاصی سا داسد) هیتَاًیذ
پغ اص ٍاسیض ٍجِ اعالعات ٍاسیضي سا با یکی اص سٍؽ ّاي صیش بشاي ها اسػال ًوائیذ تا دس صَست آصاد بَدى ثبت ٍ
فعال ؿَد.

