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Seriøs SMS kommunikation med de helt unge  
”Når vi skal havde fat i vores yngste kunder, så sker alt kommunikation via SMS. Dette er den 

direkte dialog mellem rådgiver og kunden, men vi bruger det også til konkurrencer og 
tilmeldinger til arrangementer. Vi har faktisk i den senere tid oplevet, at det ikke kun er den 

yngste målgruppe, som bruger vores SMS services. Vores fjernservice-afdeling, bruger det enormt 
meget.”  Allan Jørgensen, Marketingschef fra Skjern Bank  

Med webNsms når du hurtigt og nemt ud til dine målgrupper … 
… hvad enten det er ”de unge”, potentielle kunder, tilskuere, patienter  eller andre . 
- Interaktiv kommunikation med målgruppen 
- Spar tid og penge på kommunikationen 
- Integrer løsningen i din hjemmeside  
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webNsms behøver ingen installation - det kræver blot adgang til internettet. På den måde  kan du nemt, hurtigt og billigt 
sende sms til enkeltpersoner eller grupper.  
 
- Send SMS til kontakter og grupper 
- Kræver kun brugernavn og adgangskode – ingen installation! 
- Mulighed for at modtage svaret som SMS eller e-mail 
- Lav enkle SMS nyhedsbrevstilmeldinger til din hjemmeside 
- Tilbyd nem og hurtig SMS tilmelding til nyhedsgrupper  
- Lav SMS skabeloner med din egen tekst 
- Se hvornår hver enkelt SMS er modtaget  
- Tidsbestem dine SMS udsendelser 
- Send SMS beskeder til hele verden 

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. MDI 
kan tilbyde mange SMS løsninger og tjenester inden for Mobile Marketing. 
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