Úvodem
Nebojte se, buďte otevření novým komunikačním kanálům, jako je právě SMS
marketing. Stejně tak se nebojte GDPR. Už nyní byste měli mít ve vašich podmínkách klauzuli o zpracování osobních údajů, jen případně doplňte informaci o
zasílání SMS zpráv. Kouzlo SMS marketingu je v jeho jednoduchosti, okamžité
reakci a nízkých nákladech. Je přesně cílené, a to vy potřebujete.
Cílem této brožury je seznámit vás s tím nejpodstatnějším, co potřebujete vědět pro SMS marketing. V našem týmu věříme, že vám pomocí této brožury nastíníme nové možnosti marketingu, jak využít možnosti SMS naplno. Pokud se
nakonec rozhodnete využít naši službu smsvio.cz, budeme jenom rádi. SMSVio
si neúčtuje žádné poplatky za SMS a dokonce v tarifu FREE je možnost využívat
služeb zdarma.

Moderní a velmi účinný
marketingový nástroj
SMS marketing je moderním a velmi účinným propagačním kanálem. Zatímco
email marketing chrlí miliony mailů každý den, tak SMS rybníček je méně prozkoumaný.
Kolik Vám v posledním měsíci spadlo emailů do spamu?
Mnoho.
A kolik vám zůstalo ve vašem telefonu nepřečtených zpráv?
Pravděpodobně žádná

Průzkumy ukazují, že lidé přečtou 99 % SMS zpráv a 98
% si přečtou
do 5 minut!
To dělá z SMS marketingu velice silnou zbraň.

Co je to SMS
marketing?
SMS marketingem se rozumí zasílání kupónů, propagačních akcí a kampaní na
zvyšování povědomí o značce a navyšování tržeb obchodníků pomocí SMS.
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Jak dělat efektivní SMS
marketing?
Základ je vybrat si nějaké kvalitní řešení, které SMS marketing podporuje.
Následně si musíte stanovit marketingovou strategii. Je dobré posílat SMS po
pracovní špičce nebo v době oběda. Také musíte vyladit posílané zprávy a dobře
si poznamenávat jaké vyvolaly reakce.
Přesně nastavíte čas odeslání, datum, vyladěný text a uložíte do administrace.
SMS marketing se hodí do široké plejády oborů a oblastí, od eshopů po nabídky
služeb.
Chytří finanční poradci si SMS marketingem udržují vřelý vztah se svými klienty.
Hotely a pensiony zase vykrývají pomocí SMS marketingu takzvanou okurkovou
sezónu.
Restaurace pořádající páteční akce lákají své zákazníky, lékaři zvou na preventivní kontroly, stanice STK připomínají blížící se termín STK, kadeřnice připomínají
sjednaný termín, eshopy lákají své zákazníky k opětovnému nákupu... To je jen
malý výčet, kde všude se dá SMS marketing využít.

Marketingové
náklady SMS
Náklady na SMS marketing obecně zahrnují cenu za SMS nebo případné náklady na pronájem platformy.
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Zvolte si jasný cíl SMS
marketingu
SMS marketing je efektivní způsob propagace vaší firmy, služeb nebo produktů.
Chcete-li upoutat u potenciálních zákazníků větší pozornost a zvýšit interakci,
začněte v prvé řadě stanovením jasného cíle kampaně, jako je např. zvýšení
prodeje konkrétního produktu, spolu s odpovídající nabídkou nebo výzvou k akci.
Poté najděte platformu SMS, vytvořte a spusťte kampaň. Jako výhodná platforma pro SMS martketing je např. SMSVio.
Oproti ostatním službám využíváte při této aplikaci váš
stávající mobilní tarif, a neplatíte tedy platformě za
odeslané SMS. Navíc využitím tarifu FREE máte pronájem celého SMS řešení zdarma.
Vytvořte kampaň na základě svého cíle kampaně. Nezapomeňte uvést krátkou, ale přesvědčivou zprávu a
jasnou nabídku nebo výzvu k akci.
Po odeslání kampaně sledujte úspěšnost vaší SMS
kampaně. Můžete je sledovat např. přes Google Analytics (speciální URL adresa), nebo přes použití slevových kódů, které jste v SMS zaslali. Přestože nesledované kupóny a kampaně na zvýšení povědomí o
značce mohou přinést pozitivní výsledky, je obtížné
přesně určit jejich návratnost investic (ROI). Pokud dodržíte obecná doporučení nastavení kampaně, a bude
tedy provedena správně, určitě vám kampaň přivede
nové zákazníky a zvýší se vám prodej.
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Pro koho je SMS
marketing vhodný?
Do dnešních dnů byl SMS marketing využíván především většími společnostmi
jako součást velkých marketingových kampaní provozovaných různými kanály. V
dnešní době se však váha SMS marketingu postupně zvyšuje. Právě v době, kdy
víme, že email marketing je neúčinný, se snaha využít tento marketingový kanál
dostává do podvědomí i menších a drobných podniků, firem i živnostníků.
Snad každá firma může SMS marketing použít. Např. taková kosmetička, která
svými SMS připomene schůzku. V očích zákazníka investuje své peníze, námahu
a čas, jedná se o tzv. prozákaznický přístup, jenž zákazníci oceňují větší loajalitou. Můžete pomocí SMS zaslat dotazník týkající se spokojeností, eshopy či prodejny svými SMS lákají na koupi, apod.

SMS marketing se účinně zaměřuje na všechny věkové
skupiny. Dnes má více než 95% dospělé populace mobilní telefon a z nich 81% používá textové zprávy. 82% z
nich otevře všechny textové zprávy, které dostávají. Dokonce i 85% lidí ve věku 65 a více let má mobilní telefon
a používá jej pravidelně.

Je však vhodné, aby podnikatelé využívající SMS marketing si vybudovali s potenciálními zákazníky počáteční vztah. Tím zajistíte, že jejich příjemci nebudou
své textové zprávy prohlížet jako spam. Budování vztahů se obvykle provádí prostřednictvím kanálů, které zákazníci firmy již používají, včetně sociálních médií,
e-mailu, přímé pošty a osobním přístupem např. přímo na prodejně. Nabídněte
jim slevu pokud dají své telefonní číslo.
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7 hlavních způsobů využití
marketingových SMS
Pomocí SMS marketingu mohou malé podniky podpořit růst prodeje např. zasíláním slevových kupónů. Mohou zasílat informace o probíhající soutěži, mohou
posílat pozvánky na události, informovat o akcích a novinkách, nebo jen zasílat
např. poděkování za nákup, či využití služeb, nebo přání k svátku s malým dárkem, pokud přijde k vám do prodejny. Kromě toho lze SMS marketing využít k
průzkumu veřejného mínění nebo mohou zákazníkovi zaslat připomenutí,

1.

Slevové kupony
Tento typ SMS podněcuje zákazníky k nákupu. Pokud vzbudíte u zákazníka dojem, že se jedná o jedinečnou nabídku právě a jen pro něj,
zvýšíte tím pravděpodobnost takové koupě. Můžete takto informovat
např. o novém produktu, kdy mají vaši zákazníci možnost koupit jej v
„předprodeji“ za výhodnější cenu, než bude nabízen v obchodě. Určitě
oslovte zákazníka v SMS jeho jménem, tím docílíte právě tu jedinečnost nabídky a zákazníka více motivujete k nákupu.

2.

Připomínky k novému nákupu
Pokud víte, že vaši zákazníci pravděpodobně budou potřebovat další
konkrétní produkt nebo potřebují obnovit plán služeb, usnadněte jim
to pomocí SMS. Vložte do zprávy přímo odkaz na daný produkt, který
zákazníci potřebují. Může se jednat např. o měsíční balení vitamínů,
ale může to být také kosmetika, sprchové gely, prací prášky, granule
pro psy, apod. Pokud takovou SMS spárujete se slevovým kuponem,
odměníte tím své zákazníky za jejich loajalitu a zvýšíte tak několikanásobně šanci na nákup.
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3.

Vytvořte si newsletter kampaně
Jedná se o automatizované SMS zprávy, které společnosti zasílají
stávajícím nebo potenciálním zákazníkům v reakci na přihlášení se k
odběru SMS zpráv. Účelem těchto kampaní je motivovat k nákupu a
zvyšovat loajalitu.
Taková ideální kampaň začíná, když se zákazník po dokončení akce,
jako je prozkoumání webu, stažení elektronické knihy nebo po vytvoření nákupu, přihlásí k odběru SMS zpráv. Dedfinovat lze i v souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Jako první SMS by měla být tzv. děkovná
SMS s textem, že děkujete např. za nákup a velmi si toho ceníte. Můžete také připojit poděkování v podobě slevy na další nákup.
Chcete-li nastavit takovou kampaň, vytvořte si pro nové i stávající zákazníky cesty k přihlášení (například v obchodě, v emailu, na sociálních
sítích nebo prostřednictvím svého webu) a poté vytvořte řadu automatických zpráv, které budou sloužit potřebám každého zákazníka. Ty
často zahrnují speciální věrnostní a zákaznické slevy.
Možné využití také pro spolky, sdružení či obce, kteří tak mohou informovat své členy (obyvatele) o událostech, které se jich týkají.
Takový přihlašovací formulář vám nabízí např. ve svém základu
SMSVio.cz, a to včetně ověření tel. čísla a možnosti odhlášení se z odběru zpráv pomocí SMS.

4.

Vytvořte si odpočítávací kampaně
Pokud již máte nastavenou kampaň např. na časové období 1 týdne,
je vhodné odeslat SMS s informací o probíhající kampani hned první
den, a potom si naplánovat další SMS tak, aby ji zákazník dostal např.
předposlední nebo poslední den. Je určitě vhodné se připomenout, že
akce končí např. dnes a je tedy nejvyšší čas k nákupu.
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5.

Dotazníky pro vaše zákazníky
Zašlete svým zákazníkům dotazník, ve kterém se dozvíte informace,
které potřebujete. Tato zpětná vazba vám pomůže získat informace o
očekáváních zákazníků, jejich přáních a zkušenostech. Například kavárna by mohla zaslat anketu s požadavkem, aby zákazníci hlasovali o
svém oblíbeném nápoji. Zde jsou příklady průzkumů veřejného mínění,
které můžete spustit pomocí marketingu textových zpráv, např.:
ano / ne otázky:
• Doporučili by jste nás příteli?
• Byli jste spokojeni s prací našeho servisu, technika?
otázky s otevřeným koncem:
• Jaké druhy jarních nápojů chcete přidat do našeho sezónního
menu?
nebo měřítko:
• Jak jste byli spokojeni s vaší poslední návštěvou v salonu na stupnici od jedné do pěti (jako ve škole)?
Jakmile zákazníci zodpoví na vaše otázky, pošlete jim automatickou
odpověď se slevovým kódem nebo s jiným darem a s poděkováním.
Tím posílíte snahu dotazovaných k interakci a ještě si zvýšíte tržby.
Pokud si myslíte, že to zvýší zapojení i dalších účastníků, zveřejněte
výsledky ankety v anonymní podobě na sociálních sítích nebo na vašem webu. Využijte získané odpovědi ke svým marketingovým účelům
a k obchodním pobídkám, abyste lépe vyhověli očekáváním zákazníků.
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6.

Vytvořte soutěž
Soutěž je skvělý způsob, jak udržet nízké marketingové náklady namísto nabízení slevových kupónů.
Jednoduše požádejte zákazníky, aby poslali klíčové slovo (např. „SOUTEZ“) na dané telefonní číslo a tím budou automaticky zařazeni do
soutěže. Chcete-li oslovit co nejvíce lidí, zveřejněte oznámení na kanálech, jako jsou sociální sítě nebo váš web. Povzbudíte tím zákazníky,
aby se soutěže veřejně účastnili a sdíleli šanci na výhru s přáteli, čímž
se buduje povědomí o značce a zapojení.

7.

Pozvánka na místní událost
Mnoho společností se účastní místních akcí, aby předvedlo produkty nebo služby a vybudovalo pozitivní povědomí o značce. Mohou si
vyhradit např. stánek, kde mohou poskytnout vzorky, kde si mohou
účastníci vyzkoušet nové produkty v praxi, a poté jim můžete nabídnout kupóny na podporu nákupů v obchodech. Vytvořte si takovou
vlastní událost a pozvěte pomocí SMS pozvánku na takovou akci svým
zákazníkům, nebo využijte SMS marketing ke zlepšení vašich vztahů s
obyvateli.
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Příklady marketingových
SMS kampaní
Podívejte se na uvedené příklady; pravděpodobně inspirují vaše vlastní SMS marketingové kampaně.

Obchod s krmivy provozující SMS soutěž
Nejmenovaný obchod vyhlásil soutěž, v níž žádal lidi, aby poslali SMS s textem
PET; každý, kdo poslal textovou zprávu, byl automaticky zařazen do slosování,
kde bylo hlavní cenou krmivo na rok zdarma. Rovněž jim bylo výslovně oznámeno, že výměnou za své přihlášení budou dostávat SMS zprávy se slevovými
kupóny a prodejními nabídkami. Tato kampaň tak pomohla obchodu přilákat do
jejich marketingových seznamů nové potenciální zákazníky.

Krispy Kreme a jejich časově omezená nabídka
Krispy Kreme používá textové zprávy k upozornění zákazníků na časově omezené nabídky. Například jejich kampaň naléhá na zákazníky, aby během příštích tří
hodin navštívili místní obchod Krispy Kreme a získali s nákupem koblihy zdarma
šálek kávy. Cenově výhodné, časově omezené nabídky, jako je tato, nejen přimějí zákazníky, aby přišli do obchodu, kde utratí za nákup, ale také vytvořili pocit
naléhavosti zákazníků a připomenutí se jim.

3 Rooster‘s Creamery a jejich anketa
3 Rooster‘s Creamery zaslala zákazníkům dotazník a vybídla je, aby hlasovali
o příští příchuti zmrzliny této značky. Vyvolává tím u zákazníků jakési právo o
rozhodování a zainteresování se do firmy, ale také větší loajálnost. A když už si
rozhodli o tom, jakou příchuť chtějí, tak ji chtějí také ochutnat.
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Výhody a nevýhody SMS
marketingu
SMS marketing má mnoho výhod, včetně vysoké míry zapojení, sledovatelných
kampaní, okamžitého doručení, nízkých marketingových nákladů a schopnosti
automatizovat a personalizovat marketingové zprávy. Není to však úplně bez
nevýhod, včetně zákonného požadavku, aby se lidé přihlásili k přijímání kampaní,
přiměřeného časového limitu pro zasílání textů a jedinečných předpisů v některých zemích.

Výhody SMS marketingu
• Shift Communications uvádí, že 82% lidí otevírá textové zprávy, což znamená,
že se zprávy dostanou do podvědomí zákazníků
• Malá konkurence mezi malými firmami: Zatímco velké podniky naprosto běžně používají SMS marketing jako svůj marketingový kanál, většina menších
firem a živnostníků toto marketingové médium přehlédla. A právě proto se z
toho stal nevyužitý kanál pro komunikaci s potenciálními zákazníky.
• Snadné nastavení: Ve srovnání s některými marketingovými médii, kde jsou
potřební grafičtí designéři, vývojáři, PPC specialisté, a jiní, je SMS marketing
jednoduše nastavitelný a dokonce i pro ty nejmenší živnostníky je dobře
uchopitelný a aplikovatelný.
• Cenová dostupnost: S využitím SMSVio a s využitím vašeho stávajícího mobilního tarifu je pak dokonce bez nákladů za jednotlivé SMS.
• Efektivní zpětná vazba od zákazníků: Vzhledem k tomu, že textové zprávy jsou
téměř vždy otevřené a nabízejí 45% míru odezvy, mohou firmy snadno oslovit zákazníky ohledně jejich názorů nebo preferencí a nabídnout na oplátku
motivaci. Tímto způsobem se učí, jak lépe se svými zákazníky komunikovat a
naslouchat jim, což vede ke zlepšení služeb.
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• Široký dosah: Studie ukazují, že 81% mobilních uživatelů používá textové zprávy a 95% obyvatel jsou mobilní uživatelé. To znamená, že lidé všech věkových
skupin a demografie používají SMS, což z něj činí snadnou cestu k dosažení
rozmanitých trhů.
• Personalizace: Kampaně lze přizpůsobit místům, zákazníkům, předchozímu
nákupnímu chování a dokonce i místním událostem. Firmy mohou například
svým zákazníkům zasílat automatické zprávy, které je upozorňují na lhůty pro
obnovení předplatného nebo na různé jiné možnosti, slevy, výhody, apod.
• Okamžité doručení: Protože SMS zprávy jsou téměř vždy otevřeny v okamžiku,
kdy jsou doručeny, mohou firmy vytvořit okamžitou relevanci. Mohou vytvářet
jen několikahodinové nabídky, mohou např. v pátek odpoledne vyzvat zákazníky k večerní návštěvě restaurace, baru, diskotéky, apod.

Nevýhody SMS marketingu
• Narozdíl od některých marketingových médií, jako je Facebook nebo
inzertní platformy s platbami za
proklik, jako je Google nebo Seznam,
se zákazníci s SMS marketingem
musí před odesláním marketingových
kampaní výslovně přihlásit k přijímání
textových zpráv od vaší firmy.
• I když lidem nevadí přijímat marketingové zprávy na sociálních médiích,
televizi nebo v rádiu 24 hodin denně,
u SMS toto neplatí. Firmy by proto
měly být opatrní se zasíláním SMS.
Zpravidla by se tak mělo dít mezi
8:00 a 21:00.
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4 Tipy pro použití SMS
marketingu
Abychom vám pomohli využívat výhod SMS marketingu bez nástrah zdánlivého
spamu, požádali jsme profesionály o tipy ohledně vytvoření úspěšné SMS marketingové kampaně. Jejich odpovědi vám ukážou, jak se vyhnout zdánlivému
spamu tím, že příjemcům nabízejí výměnou za jejich kontakt nějakou výhodu.
Zde jsou čtyři profesionální tipy, které vám pomohou nastavit a spustit úspěšnou marketingovou kampaň SMS:

1.

Hodnota nabídky, nikoli spam
Společnosti by se v žádném případě neměly dopouštět spamu. Rozhodně nepřidávejte lidi do svého seznamu, kteří se nepřipojili - je to
nezákonné. Kromě toho neposílejte příliš mnoho SMS zpráv a neposílejte SMS zprávu s každou nedůležitou zprávou - snažte se přidat do
svých zpráv přidanou hodnotu prostřednictvím kupónů, nabídek, gratulací k narozeninám, programů věrnostních odměn apod.

2.

Zeptejte se zákazníků na jejich komunikační
preference
Zeptejte se zákazníků, zda dávají přednost SMS nebo e-mailu. Zjistíte,
že různí zákazníci mají různé preference, a tyto preference výrazně
mění vaše míry konverze. Posílejte e-maily lidem, kteří dávají přednost
e-mailům a SMS zprávy lidem, kteří dávají přednost SMS. Získáte tak
mnohem vyšší míru konverze, než kdyby jste univerzálně používali jednu nebo druhou možnost.
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3.

Posílejte zprávy v době, kdy jsou zákazníci připraveni jednat
V závislosti na poskytované službě časujte své textové zprávy tak,
abyste se ujistili, že vyhovují aktuálním potřebám vašeho zákazníka.
Například, pokud jste např. kadeřnický salon, zašlete zákazníkovi SMS
tak, aby se časově shodoval s časem, kdy je třeba vhodná doba se
objednat např. na obarvení odrostů. Ještě lépe vložte do zprávy své
slevové kódy, aby byly více ještě více nakloněny vaší nabídce.
Výhodné je mít takový SMS portál, nebo službu, kde lze pro jednotlivé
SMS nadefinovat text a naplánovat datum a čas. Výhodné je to určitě
u SMSVio, které s těmito možnostmi počítá. Využívá k tomu klasickou
tabulku Excel, do které se jen vkládají data.

4.

Zvýšení doporučení prostřednictvím SMS
Jedna z firem využívá marketingové kampaně pro doporučení. Každý
měsíc zasílá všem jejím klientům textovou zprávu, která jim říká, co
obdrží, pokud v ten měsíc odešlou někoho do jejich firmy. Aby nabídku
udrželi zajímavou, mění ji každý měsíc. S SMS marketingem dosáhli lepších výsledků než s e-mailovým marketingem, protože procento
otevření zprávy je u SMS marketingu mnohem vyšší než u e-mailu.

11 tipů, které zefektivní
váš SMS marketing
Zapomeňte na nízkou efektivitu on-line marketingových kampaní. Pokud chcete
opravdu silný nástroj, vyzkoušejte SMS marketing. Zahraniční zdroje říkají, že 98
% lidí si otevře SMS zprávu do 5 minut. A míra prokliku je až 45 %. Taková čísla
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vám jiné kanály nenabídnou.
Pomocí marketingových SMS oslovíte své zákazníky okamžitě. A je jedno, jestli
je chcete pozvat na speciální akci ve své restauraci, upozornit na vánoční slevy
nebo jim popřát k narozeninám. Průzkumy navíc ukazují, že 75 % mileniálů (lidí
narozených po roce 1978) chce informace o stavu objednávky nebo speciálních
nabídkách právě prostřednictvím SMS.
Pomocí časově omezené nabídky navíc dodáte zprávě potřebnou naléhavost. A
protože telefon mají lidé stále u sebe, můžete si být jistí, že vaši nabídku nepřehlédnou!
Díky SMS s poděkováním nebo speciální nabídkou dodáte svým zákazníkům pocit exkluzivity. Zvlášť u menších e-shopů a živnostníků působí SMS zpráva osobním dojmem. Klientům dává pocit, že vám na nich záleží a není vám líto zaplatit
za SMS jen proto, abyste jim poděkovali.
Naučte se proto využívat marketingové SMS naplno a podívejte se na 11 tipů,
které vám s tím pomůžou.

1.

Zvolte si vhodný čas
Aby byly marketingové SMS co nejúčinnější, musíte je posílat ve správný čas. Rovnou zapomeňte na pracovní dny v době od 10 do 16 hodin. V
tu dobu většina lidí pracuje a vašim nabídkám nevěnuje pozornost.
Stejně tak neposílejte SMS brzy ráno a pozdě večer, kdy vaši zákazníci
spí. Ideální bývá doba, kdy lidé přijdou z práce. Tedy později odpoledne
a navečer.
A pokud chcete úspěšnost ještě zvýšit, vyberte si pro posílání SMS s
akcemi a slevami ideálně pátek a po výplatě.
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2.

Nastavte správný obsah a strukturu
Účinná SMS nabídka musí obsahovat 4 základní prvky:
•
•
•
•

Oslovení
Informace o akci a jejím trvání
Call-to-action (vyvolání akce)
Možnost odhlášení, třeba emailem

Pokud cokoliv z toho chybí, efekt zprávy to spolehlivě oslabí.
A aby vše fungovalo co nejlépe, zvažte dobře i načasování nabídky.
Obecně platí, že nejúspěšnější období bývá před Vánocemi.

3.

Vzbuďte pocit naléhavosti a výjimečnosti
SMS s nabídkou by měla být časově omezená, třeba na 24 hodin.
Vzbudíte tak pocit patřičné naléhavosti a donutíte zákazníka, aby se
na akci podíval okamžitě.
Zkuste svými nabídkami v zákaznících vzbudit také pocit výjimečnosti.
Například informací, že jim ji posíláte jako poděkování za nákup, jako
dárek k narozeninám, k výročí prvního nákupu nebo za věrnost. Pamatujte ale, že taková nabídka se nesmí objevovat veřejně.

4.

Připomeňte se
Na akce, které trvají několik dní, upozorněte dvakrát. Na začátku kampaně a těsně před jejím koncem. Když zákazník hned nenakoupí, určitě
se vyplatí, když mu akci ještě jednou připomenete.
Nemáte co ztratit. Výzkumy potvrzují, že 75 % lidí SMS se slevami nevadí.
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5.

Přilákejte obsahem
Existují osvědčené metody, které zákazníky přesvědčí, aby se k odběru
marketingových SMS přihlásili. Jsou to hlavně:
• slevové kupony
• exkluzivní obsah
A co naopak odrazuje?
• Příliš mnoho zpráv (ideální frekvence je 2×–3× měsíčně)
• Nezajímavý obsah.
Samozřejmě také platí, že nikdy nesmíte posílat SMS zákazníkům, kteří s tím nesouhlasí.

6.

Nabídněte zákazníkům, co chtějí
Aby zákazníci vaše SMS opravdu chtěli, posílejte jim to, co je zaujme.
Bývají to zejména:
•
•
•
•
•

upozornění na okamžité výprodeje
připomenutí aktuální akce
upozornění na výročí
slevové kupony
informace o novém zboží

Naopak se raději vyhněte:
• upozorněním na akce, které jste ještě nespustili
• kuponům, které nejdou okamžitě uplatnit, a SMS delším než 160
znaků, které mohou být staršími telefony rozdělovány do několika
zpráv
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7.

Nastavte správně ceny
Používejte vždy jednoduché ceny, například 1500 Kč. A pokud uvádíte
cenu za kus, napište vždy nejdřív množství kusů a pak cenu. Zpráva
tak bude pro zákazníka přehlednější.
Pokud váháte, jestli uvádět slevu v korunách nebo procentech, sáhněte vždy po vyšším z těchto čísel. Na první pohled víc zaujme.

8.

Využijte sílu ostatních kanálů
Aby vaše kampaně byly co nejúčinnější, zapojte víc kanálů najednou.
Využijte současně třeba web, sociální sítě, SMS a letáky. Máte tak jistotu, že se vaši zákazníci o akci dozvědí.
A když zapomenou, jaký e-shop akci nabízel, stačí se podívat do přijatých zpráv v telefonu.
Pamatujte přitom, že kampaně nemusí vždy jen prodávat. S jejich pomocí dokážete také posílit vztah se zákazníky. A máte jistotu, že se k
vám rádi vrátí.

9.

Testujte
Stejně jako každý jiný kanál i marketingové SMS byste měli testovat.
Díky tomu z nich dokážete získat maximum.
Postup je přitom jednoduchý.
Rozdělte databázi kontaktů na části a na každou pošlete zprávu s
trochu jiným zněním, strukturou či nabídkou. A poté vyhodnoťte, která
verze si vedla lépe. S tou pak můžete dál experimentovat.
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10.

Mluvte jazykem svých zákazníků
Nabídku se vždy snažte přizpůsobit chování a potřebám zákazníků. A
to samé platí o jazyce, jakým s nimi mluvíte. Pokud jsou vašimi zákazníky náctiletí, mluvte stejně jako oni. Poznají, že jim rozumíte. Nezapomeňte ale všude komunikovat stejným stylem.
Ve svůj prospěch zkuste využít i obyčejnou lidskou hravost. Stačí vymyslet soutěžní otázku a prvním 100 zákazníkům, kteří vám správně
odpoví, dát slevový kupon. Mimochodem, kvízy ve svých SMS kampaních několik let používá i Starbucks.

11.

Využijte potenciál významných dnů
Ideální příležitost pro posílání marketingových a reklamních SMS nabízejí významné dny. Stačí přizpůsobit akci konkrétnímu datu a nabídnout například slevu na všechny bio výrobky nebo soutěž o lístky do
divadla.
Seznam mezinárodních dnů naleznete na https://cs.wikipedia.org/
wiki/Mezinárodní_dny_a_roky
nebo zde https://kle.cz/vyznamne-dny/seznam.html
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Jak získávat databázi pro
SMS kampaně
• Přidání pobídky na web
Nabídněte zákazníkům před dokončením nákupu okamžitou slevu výměnou za
SMS. Třeba takhle:
„Získejte slevu 10 % na celý nákup! Zašlete SMS ve tvaru XXX na číslo XXX a
sleva je vaše.”
Nezapomeňte ale upozornit, že zasláním zprávy souhlasí s odběrem marketingových SMS.
• Využití sociálních sítí
Jednoduše ve svých příspěvcích upozorněte na možnost odběru SMS zpráv se
slevami a akcemi.
• Pomocí zaměstnanců na pobočce
Stačí, když vaši zaměstnanci klientům nabídnou možnost zaregistrovat se na
webu k odběru SMS, které je upozorní na speciální slevy a exkluzivní akce.
• Pomocí newsletterů
Pokud rozesíláte newslettery, přidejte do nich odkaz na formulář, kterým se
lidé k odběru SMS zpráv přihlásí.
• Na papírových slevových kuponech
Možnost přihlásit se k odběru SMS se slevami přidejte klidně i na slevové kupony, účtenky a tištěné letáky.
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Vyzkoušejte naše příklady
SMS pobídek
Podívejte se, jak využít naše rady v praxi. Připravili jsme pro vás 4 příklady SMS
pobídek. Využijete je nejen v SMS zprávách, ale třeba i v e-shopu před dokončením objednávky, kam můžete umístit banner, který zákazníka přivede k formuláři
s přihlášením k odběru zpráv.
• Získejte přehled o našich akcích a získejte navíc slevu 10 % na příští nákup!
• 20% sleva na další nákup, pošlete SMS s textem JARO2019 na tel. XXXXXXXXX
• Zašlete SMS ve tvaru SYR na telefonní číslo XXXXXXXXX a dostanete k vaší
objednávce sýrové tyčinky zdarma
• Objednejte si dnes 1 pizzu XXL a dostanete od nás 30cm pizzu Salami zdarma.

Jak na dlouhé URL adresy
v SMS zprávách?
Dlouhé URL adresy se objevují např. v affiliate programech, různých online generovaných URL adresách, odkaz na Youtube video, apod. Jenže, jak takovou
dlouhou adresu dát do SMS? Resp., dávat ji tam vůbec a jak to bude vypadat?
Takové a podobné otázky si klade řada lidí a nutno podotknout, že v SMS mít
odkaz na třeba 2 řádky není úplně ideální. Zabírá místo důležitějšímu sdělení
a nevypadá to dobře. A právě proto existují tzv. zkracovače URL adres. Vložíte
dlouhý odkaz, dáte zkrátit, vygeneruje se krátká URL adresa, která pak zobrazí
požadovaný obsah. Existuje mnoho takových služeb, za ty české vyjmenujme
např. https://1url.cz/
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Jakou platformu nebo
službu pro SMS marketing
zvolit?
Existuje řada společností, u kterých lze SMS marketing provozovat. Ceny se různí, ale začínají někde od 1 Kč za 1 SMS bez DPH. Výhodou je neomezené odesílání
SMS zpráv, a tyto společnosti využívají velké firmy, kterým vyšší náklady za SMS
marketing nevadí.
Existuje ale také alternativa, která využívá výhod vašeho stávajícího mobilního
tarifu. Tedy pokud máte neomezený tarif, tady jej využijete. Obrovskou výhodou
jsou nízké, resp. žádné náklady za SMS. Nevýhodou je omezení odesílání SMS,
které je obecně stanoveno na 10 000 SMS za měsíc. Pokud tedy plánujete odesílat menší množství SMS, pak jistě využijte služeb SMSVio.cz
A pokud používáte WordPress, ať už jako webovou stránku nebo eshop, SMSVio
má pro toto řešení připravenou řadu pluginů, které vám pomohou proměnit váš
web či eshop v silný marketingový nástroj.
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Jak začít s SMSVio
Výhodou SMSVio je skutečnost, že pro váš SMS marketing využíváte váš stávající
mobilní tarif vašeho operátora. Nelatíte tedy poplatky navíc za jednotlivé SMS,
pokud máte neomezený tarif, tady jej využijete. Ale pozor, ani neomezený tarif není neomezený, obecně pak platí 10tis SMS za měsíc. SMSVio se tedy spíše
hodí pro menší počet SMS.

Stačí tedy 3 jednoduché kroky:
1. vytvořte si uživatelský účet na
www.smsvio.cz
2. emailem vám odešleme odkaz ke
stažení aplikace, nainstalujte ji do
vašeho mobilního telefonu. Pro přihlášení vložte obdržené přihlašovací
údaje. Tím dojde k propojení vašeho
telefonu s webovou aplikací.
3. začněte testovat, odesílat, máte
neomezený počet SMS, v případě
tarifu zdarma FREE pak s podpisem
smsvio.cz
Potřebujete-li pomoci s nastavením,
využijte zákaznickou linku 530 333
540
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SMSVio a Wordpress
Pokud máte webové stránky postavené na redakčním systému Wordpress nebo
máte eshop, postavený na WooCommerce, určitě využijete některý z našich pluginů, které vám usnadní propojení vašeho webu či eshopu se službopu SMSVio.
Konkrétně se jedná o pluginy pro Contact Form 7, Gravity Forms, WooCoomerce.
Můžete posílat hromadné SMS i pomocí Excelu, můžete nastavit datum a čas
odeslání, máme připravený skript pro export dat z vašich objednávek v eshopu WooCoomerce. Notifikační SMS z vašeho eshopu WooCommerce, hromadné
SMS, zprávy s kontaktního formuláře do SMS jak odesílateli, tak příjemci, propojení brány pomocí API. To jsou jen základní možnosti SMSVio a vašich webových
stránek.
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Poznámky

