
Lacné rozposielanie veľkého množstva SMS

mSolutions
SMS Messenger



Motto

„Dobrá firma, sa snaží mať spokojných 
zákazníkov!“

„Spokojní zákazníci firme prinesú
niekoľkonásobný príjem!“



Možnosti využitia
• Informovanie zamestnancov o pracovných príležitostiach 

(recrutingové agentúry, brigádnícke servisy, castingové
agentúry, ...)

• Zasielanie pokynov o práci (pre firmy, ktoré majú
pracovníkov v teréne,...)

• Informovanie klientov o prijatí objednávky / vybavení ich 
zákazky (servisné strediská, tovar na objednávku, 
vydávanie dokumentov, e-shopy, cestovné kancelárie...)

• Vnútrofiremná komunikácia, na zastihnutie zamestnancov, 
ktorí nie sú za PC.

• Ďalšie ...



Formy SMS messengera
• Web rozhranie: „sms.msolutions.sk“ prístupné z 

akéhokoľvek miesta s pripojením na internet

• Desktop aplikácia, stiahnuteľná z: 
„www.msolutions.sk/download.htm”

• Možnosť integrovať API do interných systémov alebo 
webovej stránky spoločnosti

Testovací prístup:

user name: Testik

password: Test123



sms.msolutions.sk

Prehľadné užívateľské prostredie

Možnosť odoslať z 
konkrétneho čísla 
alebo pod názvom 
firmy

Možnosť
písania 
dlhých 
SMS

SMS možné rozposlať
desiatkam ľudí naraz



sms.msolutions.sk

Jednoduché importovanie / 
exportovenie a triedenie kontaktov

Prehľadné štatistiky



Ceny

• Mini: 33 Eur - 600 SMS SR/ČR (0,055 Eur SMS)

• Basic: 50 Eur - 1 000 SMS SR/ČR (0,05 Eur SMS) 

• Advance: 75 Eur - 1 666 SMS SR/ČR (0,045 Eur SMS)

• Profi: 100 Eur - 2 500 SMS SR/ČR (0,04 Eur SMS) 

• Expert: 125 Eur - 3 472 SMS SR/ČR (0,036 Eur SMS)

Pri pravideľných odberoch,

podľa dohody.

Vynikajúce ceny aj do iných krajín sveta (0,04 - 0,08 Eur)

0,036 Eur/SMS

Balíčky SMS do SR/ČR



Výhody využívania Messengera
• Žiadna viazanosť
• Dobíjanie podľa potreby
• Možnosť vytvorenia viacerých účtov pre firmu / 

zdielanie kreditu
• Príjemné, prehľadné a ľahko ovládateľné užívateľské

rozhranie
• Vinikajú cena za SMS – nižšia než od operátorov
• Praktické pre rozosielanie veľkého množstva správ 

naraz
• Rozosielanie SMS do celého sveta
• Jednoduchý import kontaktov z Excelu
• A mnoho ďalších ...



mSolutions s.r.o.
Pionierska 15
831 02 Bratislava
Slovakia
Tel: +421 911 618 816
E-mail:   info@msolutions.sk

sales@msolutions.sk
Web:      www.msolutions.sk

(www.msolutions.sk/smsw.htm)


