PREMIUM SMS
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Premium SMS (PSMS) slouží pro realizaci platby za služby prostřednictvím SMS. Zákazník platí nebo si objednává
danou službu odesláním SMS v příslušném tvaru na speciální, vyhrazené telefonní číslo. Každá taková SMS je
zpoplatněna zvýšeným tarifem a Partner (např. firma pořádající spotřebitelskou soutěž) získává provizi z této
částky. Služba PSMS je vhodná pro služby s nižšími platbami, do 600,- Kč a je přístupná nepřetržitě, 24 hodin
denně.
PSMS se již stala běžnou součástí našeho života. Využití je hojné v rámci mobilního marketingu, poskytování
mobilního obsahu (melodie, tapety, loga, hry apod.), veřejného hlasování (Vyvolení, Superstar, apod.),
spotřebitelských anket, průzkumu trhu, tvorby věrnostních programů a v mnoha dalších oblastech.

KLÍČOVÉ BENEFITY
 rychlé a efektivní oslovení cílové skupiny
 rychlá změna obsahu zprávy v případě potřeby
 široké spektrum využití
 interaktivita
 výnosy z PSMS minimalizují náklady na provoz kampaně
(soutěže, ankety)
 získání databáze telefonních účastníků pro další využití
 snadné sledování kampaní pomocí on-line statistik
v reálném čase
 obvykle vysoký response, reakce

POUŽITÍ
 mobilní marketing (spotřebitelské soutěže, ankety,
objednávkový systém zboží, zásilkových katalogů apod.)
 mobilní zábava na mobilní telefon (loga, hry, tapety,
melodie apod.)
 přístup na obsah internetových stránek
 seznamka, chat, kvízy a křížovky
 topování inzerátů
 informace do mobilu – o dopravě, o počasí
 topování inzerátů
 veřejné služby (parkovné, jízdenky MHD, informace z
úřadů apod.)
MATERNA Communications a.s. je vedoucí nezávislý poskytovatel telekomunikačních služeb. Nabízí široké
spektrum produktů – od mobilního obsahu, přes služby přenosu zpráv, vlastního fixního SMS centra, služby
mobilního virtuálního operátora i specifické služby a produkty šité na míru zákazníkům. Provozuje vlastní
technologii a spolupracuje s telekomunikačními operátory v ČR i ve světě.
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI
PRINCIP
Premium SMS (PSMS) je SMS zpráva odesílaná na speciální
prémiové číslo, které pevně určuje cenu pro všechny zákazníky
všech mobilních i fixních operátorů v České republice. Text PSMS
zprávy musí na začátku obsahovat tzv. klíčové slovo podle nejž
se SMS posílá do konkrétní aplikace, která zpracovává například
právě danou spotřebitelskou soutěž. Služba je nepřetržitá, 24
hodin denně, takže PSMS lze odeslat kdykoliv a odkudkoliv.

NASTAVENÍ A SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY
Dle technických možností na straně Partnera můžeme celý
projekt včetně aplikace zpracovat sami, v opačném případě
připojíme Partnera do našeho SMS centra a sám si bude
spravovat své aplikace.
PSMS jsme schopni zprovoznit do 24 hodin. Jedinou podmínkou
je technická připravenost ze strany Partnera.
Součástí řešení jsou samozřejmě základní on-line statistiky provozu, popř. email reporty. Pro náročnější Partnery
máme k dispozici detailní rozbor SMS provozu na Premium Services Portal (PSP).

DAŇOVÉ DOKLADY
V případě, že zákazník potřebuje, může si vytisknout daňový doklad z webu Partnera nebo provozovatele. I tato
služba je nepřetržitá, 24 hodin denně, a k danému telefonnímu číslu poskytuje i archív všech daňových dokladů
resp. archív zaplacených služeb z daného telefonního čísla. Příklad daňového dokladu:

Více informací naleznete na: www.maternacz.com
MATERNA Communications a.s. funguje jako kontent agregátor a slouží jako uzlový bod, přes který se dají posílat
krátké textové zprávy jakkoli, odkudkoli a kamkoli. MATERNA Communications a.s. poskytuje připojení na
Premium SMS včetně tvorby a provozu aplikací na míru.
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