
”Involver dine kunder, leverandører 

og medarbejdere via sjove og 

spændende SMS-tjenester”

Med vores Mobile Marketing moduler 

kan du nemt og hurtigt lave :
• SMS konkurrencer

• SMS quiz

• SMS afstemninger

• SMS nyhedstjenester

• SMS henvendelser
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Involver dine kunder og skab positiv relation til din virksomhed
Et simpelt spørgsmål med en præmie i udsigt. Det har aldrig slået fejl. En SMS konkurrence, hvor kunden skal 

svare rigtigt på et givet spørgsmål, sætter ikke kundens færdigheder på prøve, men lader ham involvere sig i dit 

produkt nemt og enkelt. Det er nok ikke den store underholdning i sig selv, men med udsigten til en lille præmie 

eller en lille rabat, der kan stilles i udsigt ved rigtigt svar, bliver det alligevel underholdende. Derudover bliver 

kunden involveret i dit produkt, trækkes til din virksomhed og føler sig lidt bedre stillet end andre kunder. 

”Hurtig og enkel respons”



Hvordan fungerer det?
SMS konkurrence spørgsmålet stilles i dit vante medie. Kunden svarer via SMS, og får en SMS retur med kodeord 

som skal angives ved køb med rabat eller udlevering af lille præmie. Der generes en statistik med deltagerne og 

antallet af korrekte og forkerte svar. Ved at skrive i annonceringen at kunden samtidig giver samtykke til at blive 

kontaktet, kan man efterfølgende benytte den liste af telefonnumre på kunder, som deltog af konkurrencen. 

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile. 

simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMS-tjenester, 

som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på Internettet, så man altid 

hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape Abilities  kan tilbyde mange SMS 

løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.
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Fra.:  1299

Viden sælger varer
Test dine kunders viden og lad den bedste vinde. Quiz på almindelig viden eller specifik på det niche område, 

hvor du selv er repræsenteret. Det er sjovt at quizze - både mod sig selv, så man kan se hvor godt man 

kender til emnet, og mod andre, hvor der kan gå lidt konkurrence i hvem som har scoret højest. Kunden har 

det sjovt sammen med din virksomhed. Det er dig der skaber underholdningen og efterlader et positivt 

indtryk af din virksomhed. Måske er det en lille forskel som gør, at kunden foretrækker dig frem for din 

konkurrent fremover.

”Lad den bedste mand vinde”

Hvad hedder Cape Abilities SMS 

søsterselskab, der arbejder med Apps?

A: Microsoft

B: Siblingsoft

C: Dansoft

Find svaret på www.capeabilities.com

Send dit svar med KEYWORD B til 1299, 

hvis du mener at svaret er Siblingsoft. 

Hilsen Cape Abilities A/S



Hvordan fungerer det?
Annoncer SMS quizzen på dit vante medie. Kunderne tilmelder sig ved at indsende en SMS med en bestemt SMS 

kode til 1299 og får derefter sendt det første spørgsmål. Efter korrekt besvarelse sendes næste spørgsmål ud og så 

fremdeles. Efter modtagelse af svar på det sidste spørgsmål sendes en SMS til kunden, med det samlede resultatet 

af kundes quiz-svar. Kundernes score opdateres løbende i en overskuelig statistik.

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile. 

simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMS-tjenester, 

som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på Internettet, så man altid 

hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape Abilities kan tilbyde mange SMS 

løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.

Cape Abilities SMS ApS

Birkerød Kongevej 44, 1

DK-3460 Birkerød

Tlf.: +45 7027 4070

@: salg@capeabilities.com

W:www.capeabilities.com



Gør en forskel
Involverer dine kunder med en tovejs kommunikation og opnå større tilknytning til dit produkt. Hvad enten du 

optræder i TV, i radioen, i aviser eller på websider, så lav SMS afstemninger. Du får kundernes præferencer at 

kende, og kunden får på denne måde mulighed for at reagere og deltage i lidt sjov med din virksomhed. Det er dig 

der skaber underholdningen og efterlader et positivt indtryk af din virksomhed. Måske er det den lille forskel som 

gør, at kunden foretrækker dig frem for din konkurrent fremover.

”Interaktivitet er underholdende”



Hvordan fungerer det?
Annoncer en SMS afstemning på dit vante medie. Kunderne sender deres stemme via SMS og får en SMS respons 

fra jer med det samme. Status på afstemningen opdateres hele tiden og det er også muligt at trække en tilfældig 

vinder, hvis nu man har sat en lille præmie på højkant til de deltagende.

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile. 

simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMS-tjenester, 

som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på Internettet, så man altid 

hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape Abilities kan tilbyde mange SMS 

løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.
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Tilbyd værdifulde kunder lidt mere
Giv de interesserede kunder lidt mere og skab en VIP kundegruppe ,som du kræser lidt mere for. 

Din virksomhed får skabt en tættere relation til kunden, og kunden føler sig speciel.

”Kom tættere på dine kunder”



Hvordan fungerer det?
Send nyheder ud via SMS’er. Modtagerne har meldt sig til en eller flere nyhedsgrupper via Internettet eller ved at 

sende en SMS kode til 1299. Herefter kan du sende målrettede SMS nyhedsbreve ud til de tilmeldte i 

nyhedsgrupperne på en nemt og enkel måde via Internettet. Du kan selv bestemme om det skal være gratis at 

modtage nyhederne, eller om der skal opkræves penge via mobiltelefonregningen (såkaldt Premium taksering).

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile. 

simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMS-tjenester, 

som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på Internettet, så man altid 

hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape Abilities kan tilbyde mange SMS 

løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.
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Nå dine kunder i øjenhøjde
En SMS INBOX løsning sikrer at personer, som er interesseret i din reklame, kan reagere med det samme. 

Supermarkedernes fortjeneste på impulskøb er ikke til at tage fejl af, og du kan opnå en lignende effekt ved at 

tilknytte en SMS kode til din reklame. Så kan modtagerne af reklamen tilkendegive deres interesse for dit produkt 

ved at indsende en SMS straks de eller hører ser reklamen. Du får derved oparbejdet en værdifuld liste over 

interesserede personer i netop dit produkt, som du kan kontakte, og fremstår samtidig som proaktiv og brugervenlig 

over for den potentielle kunde. SMS koden kan indgå i avisannoncer, radiospeaks, TV reklamer, på busser, taxier, 

billboards m.v. - kort sagt på alle medier. 

”Fasthold en interesseret modtager af 

din reklame ved at tilknytte en SMS 

kode”



Hvordan fungerer det?
Modtageren af reklamen sender en SMS med din SMS kode ind til 1299, og umiddelbart herefter  får du tilsendt 

information om afsenderens mobilnummer, afsendelsestidspunkt og evt. supplerende tekst ud over SMS koden. 

Du kan modtage informationen via e-mail, SMS eller kald til din egen server. Herefter kan du kontakte modtageren 

af reklamen telefonisk.  

Det skal være nemt at kommunikere med mobiltelefoner! Det er filosofien bag simpleNmobile. 

simpleNmobile platformen indeholder en række brugervenlige systemer til styring af interaktive SMS-tjenester, 

som i daglig tale kaldes Mobile Marketing. Administrationen af disse tjenester ligger på Internettet, så man altid 

hurtigt og nemt kan administrere og igangsætte de forskellige aktiviteter. Cape Abilities kan tilbyde mange SMS 

løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing.
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