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Sprzedaż produktów PODSTAWOWYCH

Co to jest Cellpush?
Cellpush pozwala na zwiększenie skuteczności kampanii
marketingowych i sprzedażowych poprzez najbardziej
innowacyjny i skuteczny system komunikowania się z
użytkownikami telefonów za pośrednictwem S @ T push
Porównanie kampanii
➢Content Provider sprzedaje
- w standardowych kanałach dystrybucji - 0,3% -2%
- S @ T Push - 3% -7%
➢Inne Ogłoszenia sprzedażowe
- w standardowych kanałach dystrybucji - 3% -5%
- S @ T Push - 12% -18%
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Przykład interakcji użytkownika

1. Użytkownik doładowuje
konto
2.Operator powiadamia Cellpush
o doładowaniu.
3.Cellpush wykrywa i wysyła ofertę
s@t push na odpowiedni produkt.
4. Jeśli użytkownik zaakceptuje
ofertę produktu, Cellpush powiadamia
operatora.
5. Następuje aktywacja pakietu.

Chciałbyś kupić pakiet
3 GB danych za 5 USD?
Kup teraz i otrzymaj
dwa razy większy limit
danych za tę samą
cenę. Wystarczy,
że klikniesz
AKCEPTUJ.

Anuluj

Akceptuj

Sprzedaż produktów PODSTAWOWYCH

Aktywacja w menu podstawowym S@t
Zwiększenie aktywacji
PODSTAWOWYCH
produktów operatora
1. Użytkownik wykonuje
doładowanie, ale nie aktywował
usługi transmisji danych.
2. Operator powiadamia Cellpush.
3. Cellpush oferuje Menu s@t.

Dziękujemy za
doładowanie!
Zauważyliśmy, że nie
masz aktywnej usługi
transmisji danych.
Czy chcesz poznać
naszą ofertę dnia
na tę usługę?
Kliknij Zaakceptuj.

Anuluj

Akceptuj

Wybierz dogodny plan
taryfowy i zacznij z niego
korzystać.
a) 150 MB X 2 USD
b) 300 MB X 4 USD
c) 1 GB MB X $19.900

Anuluj

Akceptuj

Użytkownik
akceptuje
je,
4.
a produkt zostaje
rozliczony i aktywowany.
Kampanie realizowane „na żywo”: w doskonałym momencie – gdy użytkownik doładowuje konto!

Cellpush to najbardziej innowacyjna i skuteczna
Platforma Online, dzięki której możecie Państwo
komunikować się ze swoimi użytkownikami
poprzez wiadomości
S@T Push lub SMS.
Jest to narzędzie, dzięki któremu klient zyska pełną kontrolę
nad użytkownikami, kampaniami, statystykami,
konfiguracjami i nie tylko!

SAT

Tworzenie kampanii
SMS i s@t push
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Automatyczna aktywacja
PODSTAWOWYCH
produktów operatorów

Możemy zarządzać wszystkimi Twoimi
kampaniami: w usługach prepaid, post
paid,
doładowywanych,
punktowych,
usługach B2B, roamingu, usługach o
wartości dodanej (VAS) itd. Cellpush
koncentruje się na zwiększaniu średniego
przychodu na użytkownika (ARPU) danego
operatora.
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Zwiększanie
wyników
Generowanie kampanii strategicznych dla
wszystkich PODSTAWOWYCH produktów
operatora
•Indywidualizacja komunikacji z Państwa
użytkownikami.
•Możliwość integracji Cellpush z istniejącymi
systemami.
•Możliwość zaoferowania produktów
potrzebnych użytkownikom - dokładnie
wtedy, gdy są im one potrzebne.
•Zwiększanie wartości ARPU i sprzedaży.
•Automatyczne inicjatory (triggers) i
najlepsza skuteczność w porównaniu
z wszystkimi innymi kanałami.

„Właśnie
doładowałeś
telefon za 5 USD,
co chciałbyś
kupić?”
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Kampanie

automatyczne

Wysyłamy Strategiczne wiadomości s@t
Push niezwłocznie i skutecznie dopasowując
się do zachowań użytkowników

Dla każdego konkretnego działania
Możemy zapewnić wymianę
Skuteczność Państwa kampanii
użytkownika Cellpush może
danych bezpośrednio
będzie zadziwiająca i widoczna
uruchomić dostosowaną akcję s@t
z Twoją platformą.
w czasie rzeczywistym.
push, na przykład: ofertę Produktów
Podstawowych, produktów o wartości
dodanej (VAS), promocje itd.
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Przykłady zachowań użytkowników

Po doładowaniu konta lub
opłaceniu rachunku przez
użytkownika

s@t Push przedstawia
ofertę pakietu
transmisji danych

Promocje, gdy użytkownik
ma środki w pewnym okresie
czasu.

S@t push z ofertą
2x1 na jego kolejne
doładowanie.

W oparciu o średnią wartość
doładowania w określonym
czasie.

Użytkownik chce wybrać numer
międzynarodowy, ale nie
aktywował tej usługi

S@t push z ofertą na
przejście (up-selling) na
taryfę post-paid.

s@t push for roaming
activation.
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Na co pozwala Cellpush

Cellpush to jedyna platforma, w której
administrację można prowadzić w 100%
w chmurze. Obejmuje to wszystkie
kampanie s@t push i sms, kalendarz,
wiadomości, statystyki i dostęp osób
trzecich.
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Szybka konfiguracja
i realizacja kampanii
Możliwość utworzenia
kampanii dowolnego typu
w zaledwie dwie minuty.
Możliwość sprawdzenia
kampanii „na żywo”
i w dowolnym czasie!
Możliwość autoryzacji, odrzucania
i harmonogramowania kampanii
wewnętrznych lub zewnętrznych
dla marek lub agencji mediowych.
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Łatwe zarządzanie bazami
danych użytkowników

Możliwość wysłania list
użytkowników ręcznie lub
pobrania ich za pomocą
interfejsu API Cellpush.
Białe listy, czarne listy, według
segmentu – to Ty DECYDUJESZ!
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Możliwość kontroli
Kampanii w Kalendarzu

Planowanie i wyświetlanie
kalendarza według dni,
tygodni, miesięcy.
Modyfikowanie, aktywowanie lub
pauzowanie kampanii w czasie
rzeczywistym.
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Wskaźniki KPI uaktualniane
w czasie rzeczywistym

Przeglądanie wszystkich
KPI, danych historycznych,
rankingów (list TOP)
kampanii podczas jej
uruchomienia lub dowolnej
innej kampanii w dowolnym
innym czasie!
Podejmowanie decyzji w czasie
rzeczywistym
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Definiowanie ile razy
w miesiącu użytkownik
może otrzymać wiadomość
push
Wybieranie powtarzalności
i częstotliwości, z jaką
użytkownik może otrzymywać
wiadomości s@t push,
zależnie od typu polityki.
Produkty Podstawowe, Dostawy Usług,
Marketing Mobilny, Usługi specjalne
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Tworzenie różnych typów
dostępu dla każdej roli
w ramach operatora lub dla
klientów zewnętrznych.
Generowanie dostępu i dostęp dla
marki lub klienta zupełnie bez obaw –
wyłącznie możliwość wczytania i
przeglądania kalendarza i modułu
statystyk. Operator jest jedyną osobą,
która zatwierdza lub odrzuca
kampanie dysponując najwyższymi
uprawnieniami!

Tworzenie różnych uprawnień dostępu, zależnie
od roli pełnionej w ramach organizacji:

Ograniczony dostęp

Dostęp do
kampanii i
kalendarza

Dostęp do
kalendarza

Dostęp do
kampanii

Dostęp do
statystyk
kampanii

Dostęp do list
użytkownika
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Cellpush
to
system
działąjący
od
ponad
3 lat na wielu rynkach zagranicznych. Rokrocznie odnotowuje
500-procentowy wzrost. Ten dynamiczny rozwój jest możliwy
dzięki doskonałej jakości naszych platform, uwadze, jaką
poświęcamy sprzedaży oraz dzięki pracy naszych działów
operacyjnych.
Skupiamy się na: jakości produktów, doskonałej obsłudze i
presji na zapewnianie najlepszych wyników klientom
korzystającym z naszych platform.

Więc operator będzie mieć platformę bez kosztów
wdrożenia i dzięki platformie więcej pieniędzy ze
sprzedaży produktów i reklamy

