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99% wiadomości SMS jest otwierana, 
natomiast 90% jest odczytywana w mniej niż 
3 minuty.

Wiadomości mobilne, w tym SMS, nie trafiają 
do SPAMu.

Oprócz bezpośredniej rozmowy telefonicznej 
nie istnieje bardziej efektywny sposób 
dostarczenia wiadomości do odbiorcy, a także 
uzyskania od niego odpowiedzi.

SMS to nie tylko wiadomość tekstowa - 
to również MMS, VMS i inne wiadomości 
multimedialne, możliwości przesyłanych 
wiadomości są ograniczone tylko wyobraźnią. 

1. POZNAJ POTENCJAŁ WIADOMOŚCI NA TELEFON

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ  
Z KOMUNIKACJI MOBILNEJ?

Telefon komórkowy jest naszym sposobem na komunikację w każdym miejscu i o każdej 
porze, mamy go praktycznie zawsze przy sobie, co sprawia że jest niezwykle użyteczny do 
interakcji i angażowania uczestników eventu.

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/


4 POINFORMUJ, ZACHWYĆ I ZAANGAŻUJ, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ W ORGANIZACJI EVENTÓW fgTl

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA KOMUNIKACJI 
MOBILNEJ PODCZAS EVENTÓW

Podczas eventu uczestnicy mają utrudniony dostęp do laptopów, natomiast telefon 
noszą zawsze przy sobie.

Wiadomości mobilne docierają natychmiast do każdego użytkownika, niezależnie od 
tego w jakim miejscu się znajduje i czym jest zaprzątnięty.
 
Wiadomości mogą być w każdym momencie odczytane ponownie, użytkownik może do 
nich dowolnie wiele razy powracać.

Wiadomości mobilne zwiększają zaangażowanie uczestników, gdyż dają im możliwość 
interakcji na żywo, dzięki czemu czują się częścią wydarzenia i nie stanowią już jedynie 
publiczności.

Komunikacja przez SMS może działać dwukierunkowo, a odpowiedzi użytkowników 
mogą być w sposób automatyczny wykorzystywane do tworzenia interaktywnych treści 
generowanych w czasie rzeczywistym w ramach realizowanego eventu.

Możemy segmentować grupę odbiorców według różnych 
kryteriów i kontaktować się indywidualnie z ich częścią 
dostarczając im spersonalizowane wiadomości.

Istnieje możliwość automatycznej wysyłki 
wiadomości lub wg zaplanowanego wcześniej 
harmonogramu.

1. POZNAJ POTENCJAŁ WIADOMOŚCI NA TELEFON
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RODZAJE EVENTÓW, W KTÓRYCH 
KOMUNIKACJA MOBILNA JEST PRZYDATNA

masowe 
wydarzenia 
plenerowe, 

pikniki, 
festyny

imprezy  
i wydarzenia 

sportowe
koncerty

szkolenia, 
konferencje, 

targi

wewnętrzne 
biznesowe 
bankiety 

oraz imprezy 
firmowe

imprezy 
integracyjne

bale, 
jubileusze, 

pokazy mody, 
gale, festiwale, 

rozdania 
nagród

gry miejskie

1. POZNAJ POTENCJAŁ WIADOMOŚCI NA TELEFON
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2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

Komunikacja mobilna to skuteczny sposób na sprawną i profesjonalną organizację 
eventów. Zapewnia ona kompleksowe wsparcie wydarzeń od rejestracji uczestników 
i przekazywania im informacji przed eventem, przez wsparcie komunikacji w trakcie 
wydarzenia, po możliwości budowania relacji po jego zakończeniu.

Komunikacja z uczestnikami zaczyna się znacznie wcześniej niż sam event, wykorzystując 
wiadomości mobilne usprawnisz proces rejestracji i sprawisz, że uczestnicy nie będą 
mogli doczekać się Twojego wydarzenia.

Korzystaj z różnorodnych możliwości 
rejestracji uczestników
Korzystaj ze sprawnej i automatycznej rejestracji uczestników 
wydarzenia poprzez: kanał SMS, QR kody, formularz na stronie, 
a także możliwość dodania uczestników do listy poprzez import 
plików czy edycję ręczną.  Pozyskaj także uczestników wydarzenia 
informując o nim swoją dotychczasową bazę kontaktów. 

Potwierdź rejestrację i obecność
Każdy pojedynczy proces rejestracji powinien być potwierdzany 
wiadomością SMS z dodatkowymi informacjami o agendzie, 
miejscu i dokładnym terminie wydarzenia. Wiadomość SMS jest 
doskonałym nośnikiem linków do multimediów.

PRZYKŁAD:
Potwierdzamy rejestrację w konferencji Nowe Media-Nowe Perspektywy. 
Tutaj znajdziecie Państwo szczegółową agendę spotkania (aktywny link).

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PRZED WYDARZENIEM

ZESKANUJ KOD:
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Podtrzymuj zaangażowanie
Zaplanuj wysyłkę ciekawych aktualności na temat 
wydarzenia, aby podtrzymać zainteresowanie 
danym eventem. Poinformuj o nowym prelegencie, 
informacjach na stronie wydarzenia bądź planowanym 
konkursie. Pamiętaj, że nie muszą to być wyłącznie 
krótkie wiadomości SMS, mogą to być wiadomości 
mobilne wzbogacone o różnorodne multimedia, co 
można wykonać w bardzo prosty sposób.

Przypomnij o wydarzeniu
Przekaż przydatne informacje na temat 
wydarzenia, tak aby każdy uczestnik czuł się  
w pełni poinformowany np. o której rozpoczyna 
się event i jak dotrzeć do miejsca, w którym się 
odbywa. Skorzystaj z automatycznej wysyłki, 
aby nie tracić cennego czasu na dzień przed 
wydarzeniem. 

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Już ponad 2000 osób zarejestrowanych na nasz wiosenny 
piknik miejski oraz wiele dodatkowych atrakcji. Zapraszamy do 
zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie [aktywny link].

Już w ten weekend 
spotykamy się na 
konferencji „Event 
w biznesie”. Jeśli 
chcesz zmienić 
ścieżkę tematyczną, 
odeślij SMS o treści 
TOK_1 lub TOK_2

INFORMOWANIE I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW

PRZED WYDARZENIEM
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Przywitaj uczestników
Zaplanuj wysyłkę wiadomości, 
aby powitać uczestników 
wydarzenia i przypomnieć  
o najważniejszych punktach 
programu.

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Serdecznie witamy wszystkich 
przybyłych gości na Forum „Nowe  
Technologie w Usługach 
Medycznych”. Rejestracja zaczyna 
się od godziny 8:00. O godz. 9:30 
zapraszamy do Sali Koncertowej  
w budynku B na ceremonię otwarcia.

INFORMOWANIE O AKTUALNOŚCIACH
I PRZEBIEGU EVENTU

W TRAKCIE WYDARZENIA

Spraw, by uczestnicy na długo zapamiętali Twój event. Komunikacja mobilna 
daje wiele możliwości w zakresie uatrakcyjnienia wydarzenia i zwiększenia 
zaangażowania jego uczestników. Możliwości jest naprawdę wiele, przedstawiamy 
najczęściej stosowane.

Witaj w Sali 
Koncertowej!

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/


9 POINFORMUJ, ZACHWYĆ I ZAANGAŻUJ, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ W ORGANIZACJI EVENTÓW fgTl

Informuj na bieżąco o wydarzeniu
Wysyłaj przypomnienia, wskazówki, informacje o nagłych 
zmianach związanych z wydarzeniem. Da Ci to pewność, 
że każdy uczestnik będzie dobrze poinformowany i żaden 
aspekt związany z wydarzeniem mu nie umknie. 

Informuj o ciekawostkach
Zaplanuj i wysyłaj ciekawe wiadomości w czasie 
rzeczywistym do uczestników wydarzenia. Wzbogać 
je o dodatkowe materiały, linki do przydatnych stron 
w danej tematyce, filmów czy zdjęć z wydarzenia, 
które zostaną udostępnione wyłącznie uczestnikom.

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Pragniemy poinformować, że w miejsce wykładu prof. A. Makowskiego 
odbędzie się prezentacja Partnera Konferencji. Aktualną agendę 
możesz pobrać klikając w link [aktywny link]

PRZYKŁAD:
Kliknij w link [aktywny link] aby oglądać najnowsze zdjęcia  
z naszej imprezy. Czy zdołasz znaleźć siebie? Życzymy miłych 
wrażeń!

INFORMOWANIE O AKTUALNOŚCIACH
I PRZEBIEGU EVENTU

W TRAKCIE WYDARZENIA
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Przeprowadź konkurs czy grę
Wyślij pytanie konkursowe do uczestników 
wydarzenia i zbierz automatycznie 
odpowiedzi. Wśród prawidłowych lub 
najciekawszych wybierz zwycięzców i wręcz 
im publicznie nagrody na koniec eventu. 
Doceń zaangażowanie uczestników, oni 
będą o Tobie pamiętać.

Poznaj opinię uczestników
Przeprowadź ankietę wśród uczestników 
wykładu np. zadając pytanie zamknięte 
podczas prezentacji. Wyświetl w czasie 
rzeczywistym uzyskane odpowiedzi 
i omów wyniki. To jeden ze skutecznych 
sposobów angażowania uczestników  
i podsycania ich aktywności.

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Zapraszamy do udziału w konkursie. Pod koniec 
prezentacji otrzymasz wiadomość zawierającą 
trzy pytania. Odeślij prawidłowe odpowiedzi. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

PRZYKŁAD:
Obstaw wynik meczu wysyłając SMS o treści 
X:Y, gdzie X- to wynik drużyny Alno, a Y – 
drużyny Bordo. Typowania będą prezentowanie  
w przerwie i w trakcie spotkania. Na koniec osoby, 
które wytypują prawidłowy wynik, otrzymają 
bezpłatne bilety na kolejne mecze.

ZWIĘKSZANIE ZAANGAŻOWANIA UCZESTNIKÓW

W TRAKCIE WYDARZENIA
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Zbierz pytania do prelegenta
Komunikacja mobilna doskonale sprawdza się 
w tym działaniu. W ten sposób zaangażujesz 
także tych nieśmiałych uczestników,  
a prelegent będzie miał możliwość wybrania 
najciekawszych pytań i zastanowienia się nad 
swoimi odpowiedziami.

Wzmocnij przekaz
Przygotuj dla uczestników danego 
wydarzenia merytoryczną niespodziankę. 
Prześlij podsumowanie wykładu np. wraz 
z linkiem do ciekawego artykułu, książki 
lub prezentacji. W ten sposób możemy 
wzmocnić proces uczenia się i utrwalić 
treść, którą prelegent chciał przekazać.

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Chcesz zadać pytanie prelegentowi? Odeślij numer 
wystąpienia wraz z treścią pytania. 

PRZYKŁAD:
Zagadnienia przedstawiane podczas wykładu 
„Prawo w ubezpieczeniach majątkowch” oraz 
wiele innych ważnych informacji znajdziesz  
w książce mówcy dr. Jacka Ziemirskiego „Aspekty 
prawne w ubezpieczeniach majątkowych” 
dostępnej w sklepie pod podanym linkiem 
[aktywny link].

ZWIĘKSZANIE ZAANGAŻOWANIA UCZESTNIKÓW

W TRAKCIE WYDARZENIA
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Prześlij przydatne materiały
Podtrzymuj relacje z uczestnikami wydarzenia. Pokaż im, że doceniasz ich obecność 
i przekaż im coś wartościowego. Wykorzystaj wiadomości mobilne do przesłania 
przydatnych materiałów uzupełniających, zaproszenia do szkolenia mobilnego 
związanego z daną tematyką czy informacji związanych tematycznie z eventem.

Zaproś na kolejne 
wydarzenia
Za pomocą wiadomości mobilnych 
zaproś uczestników eventu z ubiegłego 
roku na wydarzenie, które ma się odbyć 
ponownie, a stałym klientom możesz 
zaproponować dodatkowy rabat.

Komunikacja mobilna sprawdzi się także w budowaniu relacji między uczestnikami,  
a organizatorem wydarzenia już po zakończeniu danego eventu. 

2. SPRAWDZONE SPOSOBY NA USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI EVENTÓW

PRZYKŁAD:
Aby utrwalić informacje przekazane na szkoleniu produktowym Serwerów SPARC, zapraszamy Cię 
do udziału w kursie mobilnym. Przez najbliższy miesiąc, będziesz otrzymywał dwa razy w tygodniu 
wiadomości przypominające najważniejsze zagadnienia serwisowe w ciekawej formie grafik lub krótkich 
filmów instruktażowych.

PRZYKŁAD:
Dziękujemy za udział w konferencji. Mamy 
dla Ciebie coś jeszcze. Z tym SMSem wejdziesz 
bezpłatnie na targi XXX. Od 5 do 7 stycznia, X 
edycja Salon Wiosna. Warszawskie Targi Expo.

PO WYDARZENIU

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
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PRZEBIEG WYDARZENIA:  
PRZED WYDARZENIEM

1. Samodzielna rejestracja uczestników do wybranych grup przy pomocy kodów 
rejestracyjnych wysyłanych SMSem lub kodów QR.

2. Możliwość pobrania agendy wydarzenia w postaci strony internetowej na swój 
telefon.

3. Pakiet informacji powitalnych po rejestracji w ośrodku konferencyjnym. Kontakt  
z organizatorami przy pomocy SMSów w celu uzyskania ważnych informacji, jak np. 
powitanie, informacje o zakwaterowaniu, czy numery kontaktowe.

Organizator: wiodące towarzystwo ubezpieczeniowe, 
Forum Kadry Kierowniczej,

Termin: cykliczne, coroczne, 2 dniowe wydarzenie  
w formie konferencji przeznaczone dla kadry kierowniczej 
z całego kraju,

Cel: konferencja służąca podsumowaniu minionego 
okresu oraz prezentacji strategii przedsiębiorstwa na 
kolejny okres połączona z uhonorowaniem najlepszych 
pracowników. W jej trakcie odbywają się prelekcje  
i warsztaty,

Uczestnicy: ok. 200 osób reprezentujących Zarząd, 
dyrekcję i kadrę kierowniczą wyższego szczebla. 

3. CASE STUDY – KOMUNIKACJA MOBILNA 
PODCZAS KONFERENCJI

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
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PRZEBIEG WYDARZENIA:  
W TRAKCIE KONFERENCJI

1. W trakcie wykładów, prelekcji i warsztatów odbywały się głosowania nad zagadnieniami 
związanymi z planowaną strategią. Uczestnicy biorący udział w głosowaniach wysyłali 
odpowiedzi przy pomocy swoich telefonów. Wyniki były prezentowane „na żywo” na 
dużym ekranie kinowym.

2. Podczas sesji warsztatowych głosowania i ankiety odbywały się w wielu salach 
jednocześnie.

3. Ankiety formą graficzną odpowiadały aplikacjom internetowym.

4. Aby uatrakcyjnić wydarzenie organizowano również konkursy dla uczestników 
najszybciej udzielających odpowiedzi.

5. Cała komunikacja: tj. przypomnienia o godzinach nadchodzących warsztatów, 
informacje o przypisaniu do grup, wyniki oraz bieżące zaproszenia i ogłoszenia 
odbywały się drogą SMSową.

3. CASE STUDY – KOMUNIKACJA MOBILNA 
PODCZAS KONFERENCJI

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/


15 POINFORMUJ, ZACHWYĆ I ZAANGAŻUJ, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ W ORGANIZACJI EVENTÓW fgTl

PRZEBIEG WYDARZENIA:  
PO KONFERENCJI

1. Po konferencji uczestnicy otrzymali pakiet informacji pożegnalnych (w tym informacje 
o dalszych działaniach oraz lokalizacji materiałów pokonferencyjnych).

2. Mieli możliwość otrzymania dostępu też dostęp do kursu mobilnego (wiadomości 
cykliczne) w postaci bogatych treści multimedialnych zawierających podsumowanie 
najważniejszych zagadnień w celu utrwalenia, a także do zdjęć z najciekawszych 
momentów konferencji.

Efekty i korzyści:

99,5% zadowolonych  
z komunikacji mobilnej do 
uczestników,

kilkanaście 
przeprowadzonych głosowań  
i ankiet w ciągu 2 dni,

głosowania i sondaże 
przeprowadzane nawet  
w 5 salach jednocześnie,

wysłanych ponad 5000 
wiadomości.

Podsumowanie:

Wydarzenie zakończyło się dużym 
sukcesem. Uczestnicy otrzymywali na 
bieżąco ważne informacje i czuli się 
dobrze poinformowani o przebiegu 
całego eventu. Co więcej, wszystkie 
wiadomości mieli zawsze „pod ręką”. 
Przeprowadzone głosowania pozwoliły 
zaangażować wszystkich we wspólne 
podejmowanie decyzji, co podkreśliło 
znaczenie pracy zespołowej w Firmie. 
Ankiety natomiast utrwaliły przekazaną 
wiedzę i zapewniły informację zwrotną 
dla organizatorów. Konkursy podnosiły 
poziom zaangażowania i wprowadzały 
element odprężenia. 

3. CASE STUDY – KOMUNIKACJA MOBILNA 
PODCZAS KONFERENCJI

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
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mProfi pomaga organizatorom różnorodnych eventów usprawnić i urozmaicić organizację 
wydarzeń dzięki dwukierunkowej komunikacji między organizatorem a uczestnikami 
poprzez wykorzystanie wiadomości mobilnych.

4. CZYM  JEST MPROFI I W JAKI SPOSÓB 
ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM?

Rozpocząć pracę z mProfi możemy 
dosłownie w kilka minut, a sam system 
jest prosty i intuicyjny, co często doceniają 
nasi klienci. Wystarczy zarejestrować 
się na bezpłatne konto na platformie.  
W celu ułatwienia Ci zapoznania się  
z naszą platformą i wypróbowania jak 
sprawdza się w praktyce, otrzymasz 
budżet na start, który umożliwi Ci wysłanie 
nawet 60 SMS’ów bez ponoszenia 
żadnych kosztów.

I OTRZYMAJ 60 SMS-ÓW NA START!

Panel podzielony jest na moduły, które odpowiadają za poszczególne czynności:

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://panel.mprofi.pl/rejestracja/
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4. CZYM  JEST MPROFI I W JAKI SPOSÓB 
ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM?

Prosta i szybka wysyłka różnego typu wiadomości tekstowych i głosowych na pojedyncze 
numery i do zdefiniowanych grup, by być zawsze w kontakcie ze swoimi odbiorcami.

Możesz wykorzystywać podstawowe funkcjonalności lub też zdecydować się na skorzystanie 
z większego wachlarza zastosowań, wszystko zależy od Ciebie. 

Ta usługa pozwoli Ci spersonalizować wiadomości do każdego odbiorcy z osobna, 
uwzględniając np. imię, nr zamówienia lub link do jego danych.

Przychodzące wiadomości możemy interpretować zgodnie z utworzonymi regułami, 
po wychwyceniu określonych słów kluczowych, możemy przesłać wiadomość do działu 
obsługi klienta lub odpowiedzieć automatycznie.

Ta usługa pozwala na zaimportowanie oraz uporządkowanie dodawanych kontaktów. 
Poza numerem telefonu, w książce adresowej możesz zamieścić wiele innych pozycji, 
co ułatwi Ci segmentację Twojej bazy.

Dzięki możliwości zaprogramowania sekwencyjnej wysyłki poleceń oraz generowania 
kodów QR i umieszczania ich w terenie lub obiekcie, będziesz mógł zaangażować 
odbiorców w grę terenową lub przekazać im informację przypisaną do danego miejsca.

Możesz zapisywać i grupować swoich odbiorców według dogodnych kryteriów. Pozwól 
im na samodzielne dopisywanie się do odpowiedniej grupy poprzez formularz www 
lub SMS. Twoja baza kontaktów utworzy się sama.

Chcesz, aby szerokie grono zainteresowanych podjęło decyzję lub chcesz poznać 
ich preferencje? Skorzystaj z tej usługi. Wyniki głosowania mogą być publikowane na 
bieżąco na stronach internetowych lub na telebimach.

Usługa cyklicznej wysyłki kolejnych, z góry ustalonych treści to sposób na  
przeprowadzanie kursu szkoleniowego, cyklu budującego świadomość lub  
utrwalającego przekaz. Wiadomości mogą zawierać podpięte bogate treści 
multimedialne.

Wzbogać swój system o moduł komunikacji, który pozwoli na wysyłkę wiadomości 
bezpośrednio z Twojej aplikacji biznesowej. Możesz powiadamiać kontrahentów  
o statusie realizowanych spraw lub wysyłać powiadomienia, prośby o kontakt itp.

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
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wykorzystanie komunikatora mobilnego mProfi, który umożliwia wymianę wiadomości 
poprzez aplikację na telefon, pobieraną bezpłatnie z serwisu internetowego. Jego wygląd może 
zostać dostosowany do komunikacji wizualnej klienta lub organizowanego wydarzenia,

przeprowadzenie Mobilnej Debaty czyli umożliwienie wyświetlenia pytań uczestników 
bądź ich opinii, przesyłanych za pośrednictwem SMS, na monitorze komputera lub ekranie,

oferowanie mobilnych biletów/kuponów czyli generowanie SMSowych bądź MMSowych 
biletów wstępu lub rabatów i zniżek dla uczestników eventu, np. w oparciu o unikatowy 
identyfikator tzw. barcode,

wyświetlanie SMSów lub MMSów na ekranie otrzymanych od uczestników wydarzenia; 
możliwe jest równoczesne wyświetlanie nadsyłanych treści z relacją z wydarzenia na jednym 
ekranie,

malowanie na ekranie – usługa wypełniania SMSami lub MMSami dowolnego kształtu np. 
logo firmy wyświetlane na dużym ekranie,

przeprowadzenie Mobilnej Gry – usługa interaktywnej gry (snake, ping pong) wyświetlanej 
na publicznym ekranie, która sterowana jest klawiaturą telefonu komórkowego przez jedną 
osobę lub grupę osób.

5. JAK JESZCZE POMAGAMY W ORGANIZACJI 
EVENTÓW?

Jeśli potrzebujesz bardziej kompleksowego wsparcia i rozwiązania całkowicie „szytego 
na miarę”, to chętnie jako mProfi i Materna Communication pomożemy Ci, aby Twój 
event był niepowtarzalny. Przykładowe sposoby na urozmaicenie eventu:

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
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6. INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU MPROFI  
I MATERNA COMMUNICATIONS

mProfi jest platformą komunikacyjną 
pozwalającą użytkownikom na 
samodzielne konfigurowanie usług 
opartych o wiadomości tekstowe  
i głosowe oraz na automatyczną 
rejestrację odbiorców. 
Dzięki prostej obsłudze, wszechstronnemu 
dostępowi oraz możliwościom 
wielokanałowej i dwukierunkowej 
komunikacji znajduje ona wiele 
zastosowań w biznesie, usługach, handlu, 
administracji, opiece medycznej, edukacji 
i wielu innych.

Usługa realizowana jest przez Materna Communications (nr ew. UKE 
9934), działającą w ramach międzynarodowej Grupy MATERNA - jednego 
z największych europejskich dostawców usług telekomunikacyjnych oraz 
producentów oprogramowania, który zatrudnia blisko 1500 osób - w centrali 
mieszczącej się w Dortmundzie oraz w wielu oddziałach w Europie. W ramach 
zakresu swojej działalności, oferujemy m.in. wysyłkę wiadomości SMS, MMS 
oraz głosowych na skalę masową. Tworzymy również aplikacje dedykowane na 
platformy iOS, Android i Windows Phone, a także przygotowujemy kompleksowe 
systemy informatyczne dostosowane do wymagań i potrzeb Klientów. Do grona 
naszych odbiorców należą operatorzy telekomunikacyjni, firmy z branż ochrony 
zdrowia, finansowej, ubezpieczeniowej, marketingowej i handlowej. Z naszych 
usług korzystają również instytucje administracji publicznej, samorządy, 
organizacje społeczne, wspólnoty wyznaniowe, szkoły i fundacje.

https://mprofi.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-organizacji-eventow/
https://mprofi.pl/


Skontaktuj się z nami:

sprzedaz@mprofi.pl

800 889 904 

(połączenie bezpłatne w Polsce)

www.mProfi.pl

I OTRZYMAJ 60 SMS-ÓW NA START!

https://www.mprofi.pl
https://panel.mprofi.pl/rejestracja/
https://mprofi.pl/

