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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” 
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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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