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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.

SMS to nie tylko wiadomość tekstowa - 
to również MMS, VMS i inne wiadomości 
multimedialne, które umożliwiają przekazanie 
zarówno krótkiego komunikatu, jak  
i obszernych informacji.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ  
Z KOMUNIKACJI MOBILNEJ?

Telefon komórkowy jest naszym nieodłącznym przyjacielem. Badania wskazują, że aż 
221 razy w ciągu każdego dnia sięgamy po smartfona. Tak intensywne korzystanie  
z telefonu sprawia, że jest to skuteczny kanał komunikacji także w zakresie przekazywania 
i utrwalania wiedzy. Nic dziwnego, że coraz częściej obok szkoleń tradycyjnych, mówi 
się o szkoleniach e-learningowych, a także m-learningowych zwanych uczeniem się na 
odległość.

1. POZNAJ POTENCJAŁ WIADOMOŚCI NA TELEFON
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2. KORZYŚCI KOMUNIKACJI MOBILNEJ  
W SZKOLENIACH I KURSACH

Komunikacja mobilna doskonale sprawdza się w realizacji szkoleń i kursów, zwłaszcza 
gdy nie mamy  możliwości stacjonarnego przeszkolenia wszystkich osób w jednym 
miejscu. Do najważniejszych korzyści takich kursów należą:

szkolenia prowadzone w formie kursów mobilnych mogą być realizowane 
przez uczestnika w najbardziej dogodnym dla niego momencie, o każdej porze  
i w dowolnym miejscu,

wiadomości dostarczane w formie mobilnej odznaczają się znacznie wyższym 
wskaźnikiem otwieralności niż emaile, tym samym jest to skuteczniejsza forma 
zdobywania wiedzy,  

wiadomości mogą być w każdym momencie odczytane ponownie, użytkownik 
może do nich dowolnie wiele razy powracać i utrwalać wiedzę w dogodnym dla 
niego momencie,

istnieje możliwość automatycznej wysyłki wiadomości lub wg zaplanowanego 
wcześniej harmonogramu, co umożliwia grupowanie treści, tak aby najlepiej 
dobrać porcję dostarczanej wiedzy,

komunikacja przez SMS może działać dwukierunkowo, a odpowiedzi  
uczestników szkolenia mogą być w sposób automatyczny użyte do tworzenia 
interaktywnych treści generowanych w czasie rzeczywistym w ramach 
prowadzonego kursu,
wiadomości mobilne pozwalają na łatwe 
przesyłanie wiadomości uzupełniających, 
co umożliwia utrwalenie wiedzy zdobytej  
w trakcie szkolenia,

szkolenie mobilne to sposób na 
przekazywanie treści w bardziej atrakcyjny 
i angażujący odbiorców sposób (to nie tylko 
proste interakcje poprzez SMSy i MMSy, 
lecz także quizy, ankiety czy gry). 
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Szkolenia i kursy mobilne znajdują zastosowanie w coraz szerszych kręgach, 
wspierając organizacje w osiąganiu różnych celów. Są często wykorzystywane przez:

działy HR-odpowiedzialne za szkolenie pracowników, szczególnie gdy  
organizacja posiada rozproszone struktury,

firmy szkoleniowe - jako sposób na prowadzenie kursów m-learningowych, 
poszerzając w ten sposób zakres świadczonych usług,

działy marketingu - kursy i szkolenia jako sposób budowania relacji  
z użytkownikami i angażowania ich w interakcję z marką,

różnorodne inne branże np. szkoły językowe.

3. SZKOLENIA I KURSY MOBILNE - DLA KOGO 
TO ROZWIĄZANIE?

WŚRÓD NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI 
SZKOLEŃ MOBILNYCH FIRMY WYMIENIAJĄ

możliwość przeprowadzenia szkolenia dla rozproszonej grupy osób,  
w sytuacji gdy stacjonarne szkolenie byłoby dużym wyzwaniem organizacyjnym,

redukcja kosztów realizacji szkolenia ze względu na brak kosztów związanych 
z wynajmem sali i sprzętu multimedialnego, zatrudnieniem trenera, dojazdem 
uczestników i ich nieobecnością w pracy,

możliwość wielokrotnego zastosowania - raz przygotowane szkolenie można 
powtarzać wielokrotnie w miarę potrzeb, 

oszczędność czasu - pracownicy mogą łatwiej pogodzić swoje codzienne 
obowiązki z uczestnictwem w szkoleniu,

efektywność szkoleń - szkolenie mobilne daje wiele możliwości w zakresie 
utrwalania wiedzy poprzez np. angażujące ćwiczenia lub powtórki, a zdobytą 
przez uczestników wiedzę można zweryfikować poprzez przeprowadzenie 
testu.
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4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Komunikacja mobilna wspiera kompleksowo organizację szkoleń i kursów. Do 
najważniejszych elementów wsparcia należy zaliczyć: 

prowadzenie mobilnych szkoleń i kursów - zarówno w formie kursów SMS 
bazujących na krótkich wiadomościach tekstowych, jak i z przekierowaniem 
do treści multimedialnych, do tego rozwiązania sięgają firmy szkoleniowe 
świadczące swoje usługi w oparciu o m-learning a także same organizacje, które 
muszą przeszkolić pracowników z danego zagadnienia a nie mają możliwości 
zrealizowania szkolenia stacjonarnego,

komunikacja podczas organizacji szkoleń - komunikacja mobilna usprawnia 
proces realizacji szkoleń od wsparcia w obszarze rejestracji, przez powiadamianie 
o postępie w szkoleniu, po informowanie o wszelkiego rodzaju zmianach,

działania marketingowe promujące szkolenia - wiadomości SMS umożliwiają 
dotarcie z ofertą szkoleniową do szerszego grona odbiorców, a także pozwalają 
na budowanie relacji z uczestnikami szkoleń i kursów.

Poznaj szczegóły poszczególnych rozwiązań: 

SZKOLENIA I KURSY MOBILNE

Kursy mobilne polegają na wysyłaniu 
krótkich tekstów edukacyjnych 
do różnych grup użytkowników. 
Wiadomości mogą być tylko tekstowe 
lub zawierać przekierowanie do 
treści multimedialnych. Użytkownicy 
mogą samodzielnie rejestrować się 
SMSem na kurs. W ten sposób można 
tanio i sprawnie zautomatyzować 
dystrybucję lekcji.
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Szkolenia i kursy tekstowe do 640 znaków
To wysyłki zestawów lekcji SMS zgodnie z cyklem tygodniowych terminów do każdej 
osoby rejestrującej się do grupy kursowej. Funkcjonalność pozwala zautomatyzować 
dystrybucję lekcji do wielu grup kursantów. 

PRZYKŁAD:
Pamiętaj o polityce bezpieczeństwa haseł w naszej firmie.

1. Nigdy nie odchodź od komputera bez zablokowania pulpitu.
2. Obowiązkowo stosuj hasła zabezpieczające dostęp do komputera.
3. Hasło powinno składać się z minimum 9 znaków, w tym jeden znak specjalny.
4. Hasło należy zmieniać co najmniej raz w miesiącu.
5. Hasła nie wolno przechowywać w formie nie zaszyfrowanej.

Aby otrzymać więcej szczegółów na temat którejś z powyższych zasad odeślij  
jej numer. Pamiętaj: przestrzeganie polityki haseł to bezpieczeństwo naszej firmy!

4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Szkolenia i kursy tekstowe  
z przekierowaniem do treści 
multimedialnych
To wysyłki zestawów lekcji SMS zgodnie  
z cyklem tygodniowych terminów do 
każdej osoby rejestrującej się do grupy 
kursowej wzbogaconej o odnośniki www 
do materiałów multimedialnych. W ten 
sposób zwiększamy ilość i atrakcyjność 
przekazywanych informacji. Funkcjonalność 
pozwala zautomatyzować dystrybucje lekcji 
do wielu grup kursantów.

PRZYKŁAD:
Dziękujemy za dokonanie zapisu na kurs języka 
angielskiego. Codziennie rano przez najbliższy 
miesiąc będziesz otrzymywać krótkie filmy ze 
scenkami z życia oraz zestaw nowych słówek do 
zapamiętania.  

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


fgTl8 NAUCZ, ZWERYFIKUJ I UTRWAL, CZYLI JAK  WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ W SZKOLENIACH I KURSACH

ORGANIZACJA SZKOLEŃ MOBILNYCH

4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Komunikacja mobilna wspiera także proces szkoleniowy od strony organizacyjnej  
poprzez umożliwienie rejestracji na dany kurs i przesłanie pakietu informacji  
początkowych, wysyłania przypomnień i powiadomień SMS dla kursantów i trenerów, 
informowanie o stanie zaawansowania procesu szkoleniowego i egzaminach, 
powiadamiania o zmianach i odwołaniu terminu zajęć, oraz przypominania  
w spersonalizowany sposób o terminach płatności. 

Przekazanie pakietu podstawowych informacji po  
rejestracji
Polega na wysłaniu zestawu zaplanowanych wiadomości SMS do nowo rejestrujących 
się zawierających najważniejsze informacje na temat kursu. 

PRZYKŁAD:
Szkoła językowa: Zajęcia z native speakerem śr.: 18-19, grupa konsultacyjna: czw.: 18-19, zgłaszanie 
nieobecności: tel.: 987 654 321

Przypomnienie / powiadomienia dla 
kursantów i trenerów
To powiadomienia SMS wysyłane do określonych 
grup natychmiast lub wg kalendarza. W ten sposób 
można z wyprzedzeniem zaplanować dystrybucję 
ważnych wiadomości.

PRZYKŁAD:
Szkoła Podstawowa: Szanowni Państwo. Przypominamy 
o zebraniu rodziców w najbliższą środę o godz. 18.00. 
Spotkanie dla rodziców dzieci z klasy IIIb odbędzie się na 
świetlicy w bibliotece na parterze budynku szkoły, pok. nr 12.
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4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Informowanie o wynikach 
egzaminów
Wiadomości SMS pozwalają na 
przekazanie informacji o stanie wiedzy 
danego kursanta. Taką informację 
doceni każdy uczestnik szkolenia 
oczekujący na ocenę stanu wiedzy.

PRZYKŁAD:
Akademia Finansów: wynik testu z tematyki 
podatku VAT: Jan Nowak – 47 punktów na 60 
możliwych.

Informowanie o zmianach, 
przeniesieniu lub 
odwołaniu zajęć
Takie powiadomienia SMS do 
określonych grup o zmianach sprawia, 
że każdy uczestnik kursu czuje się 
dobrze poinformowany.

PRZYKŁAD:
Wyższa Szkoła Biznesu: z powodu choroby 
wykładowcy, zajęcia z Makroekonomii dla grupy 
VI MiZ w dniu jutrzejszym zostają odwołane.

Przekazanie zaproszenia 
lub podziękowania za 
udział
Zaproszenia lub podziękowania SMS za 
udział w kursie, wysyłane przed lub po 
jego zakończeniu, budują pozytywne 
relacje z uczestnikami. 

PRZYKŁAD:
Specjalna oferta dla absolwentów naszego 
kursu dla projektantów wnętrz I-go st.: 20% 
rabat na kurs z obsługi programu ArchiCAD przy 
najbliższym naborze.

Przypomnienia  
o płatnościach
Spersonalizowany SMS na temat statusu 
płatności danego uczestnika szkolenia 
to bardzo skuteczna metoda miękkiej 
windykacji, która zwiększa skuteczność 
tego działania.

PRZYKŁAD:
AutoSchool: 18.09.2014 minął termin wpłaty 
2 raty za kurs prawa jazdy. Stan zaległości: 
Jan Nowak – 450 zł. Prosimy o uregulowanie 
płatności na najbliższych zajęciach lub w kasie 
szkoły.
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE

4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Mobilny marketing 
Polega na wysyłce marketingowych 
wiadomości o spersonalizowanej 
treści z pliku z wykorzystaniem: SMSa, 
głosowego połączenia IVR, e-mail. 
Komunikacja może mieć charakter 
dwukierunkowy, co daje możliwość 
otrzymania informacji zwrotnej od 
klienta. 

PRZYKŁAD:
Cześć Anno, z tym SMSem możesz zapisać się 
na szkolenie z 15% rabatem. Jeśli polecisz nas 
kolejnej osobie – ona otrzyma 15% rabatu, a Ty 
aż 25%. Oddzwoń na podany numer tel., aby 
otrzymać więcej informacji.

Rozwiązania wzmacniające 
lojalność
To m.in. spersonalizowane rabaty, kody 
promocyjne, dostęp do dodatkowych 
usług. Proste i efektywne rozwiązania 
dostępne na każdy telefon, w 
konsekwencji łatwość dotarcia do 
każdego kursanta.

PRZYKŁAD:
Szkoła Lingo zaprasza Cię z tym SMSem do 
Księgarni LingoBook. Czeka na Ciebie 20% rabat 
na zestaw podręczników do kursu II stopnia. 
Jeśli jesteś zainteresowana innymi kursami 
oferowanymi przez naszą placówkę, odeślij SMSa 
o dowolnej treści a my oddzwonimy do Ciebie.

Komunikacja mobilna to także sposób na wsparcie działań marketingowych. 
SMSowe kampanie umożliwiające otrzymanie zwrotnej informacji od klienta, oferują 
rozwiązania wzmacniające lojalność kursanta, monitorują opinie kursanta na temat 
szkoleń, wspierają dystrybucję ofert promocyjnych oraz konkursów z bonusami. Jest 
to dodatkowy skuteczny kanał dotarcia z ofertą szkoleniową do szerokiego grona 
odbiorców. Wśród przykładów działań marketingowych warto zwrócić uwagę na:

NOWOŚĆ WYPRZ
EDAŻ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://mprofi.pl/
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4. JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ 
W SZKOLENIACH I KURSACH?

Ankiety
umożliwiają monitoring opinii kursanta 
na temat szkolenia poprzez proste 
ankiety SMS-owe. Wyniki są dostępne 
poprzez www. Analiza statystyczna 
jest możliwa po eksporcie do arkusza 
kalkulacyjnego. Prosta realizacja, niskie 
koszty, szybka informacja zwrotna.

PRZYKŁAD:

Ankieta szkoły językowej: czy jesteś  
zainteresowany wprowadzeniem kursu 
przyspieszonego w weekendy. Odpowiedz TAK 
lub NIE w treści zwrotnego SMSa.

Konkursy z bonusem
Poprzez konkurs, w którym można  
wygrać nagrody, wzbogacamy 
atrakcyjność oferty naszej firmy. 
Prosta metoda na wzmocnienie 
zainteresowania ucznia kolejną 
możliwością szkolenia.

PRZYKŁAD:
Dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy 
do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie na jego 
temat. Otrzymasz 5 SMSów z pytaniami, na 
które należy odesłać cyfrę odpowiadającą 
ocenie. Wśród uczestników zostaną rozlosowane 
atrakcyjne nagrody!

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://mprofi.pl/
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5. CASE STUDY - SANDLER TRAINING POLSKA

Klient: Sandler Training Polska - firma szkoleniowa, będąca liderem w prowadzeniu projektów 
szkoleniowo-doradczych. Świadczy usługi z zakresu zarządzania, sprzedaży i negocjacji dla 
międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm.

Rozwiązanie: Usługa automatycznego coachingu mobilnego (SMS i IVR)

Opis rozwiązania: Usługa oparta jest o automatyczny system szkoleniowo-coachingowy 
skierowany do rozproszonych i mobilnych uczestników szkolenia.

System kontaktuje się z kursantami drogą SMS lub poprzez aplikację mobilną i przekazuje 
pytania przygotowane przez trenera zgodnie z założonym programem dla grupy, do której jest 
zarejestrowany uczestnik. Rejestracja może odbywać się automatycznie, poprzez wysłanie SMSa  
o odpowiedniej treści pod wskazany numer telefonu. Odpowiedzi typu zamkniętego są odsyłane 
SMS-em zwrotnym i oceniane automatycznie. Odpowiedzi na pytania otwarte są zapisywane 
tekstowo poprzez SMS i udostępniane trenerowi do oceny poprzez aplikację www zgodnie  
z ustaloną skalą punktów.  Pytania są dobierane losowo dla każdego uczestnika szkolenia 
i grupowane w zestawy, których dystrybucja rozpoczyna się od określonego dnia według 
uzgodnionego terminarza. Brak odpowiedzi uczestnika szkolenia w pierwszym wyznaczonym 
terminie skutkuje wysłaniem pytania w drugim uzgodnionym terminie. 

Dostępne są przekrojowe raporty oceniające jakość udzielanych odpowiedzi w kategoriach dla 
pytań, zestawów, grup i poszczególnych uczestników. Dostępny jest również ranking uczestników 
oparty o ich wyniki.

System pozwalana na określenie sposobu komunikacji ze szkoloną osobą. Może to być zarówno 
tradycyjny kanał SMS, ale też system IVR (Interactive Voice Response). Wówczas komunikację 
prowadzi automat głosowy, natomiast udzielane odpowiedzi głosowe zapisywane są w postaci 
plików i udostępniane trenerowi do oceny poprzez aplikację www. Trener może dowolnie łączyć 
pytania SMS i IVR oraz otwarte i zamknięte w dowolnym zestawie pytań (etapie programu). 

W przesyłanych pytaniach i zadaniach SMS zamieszczane są linki do treści multimedialnych: 
tekstów, grafik i krótkich filmów.

Pomagamy naszym klientom we wdrażaniu bardziej zaawansowanych rozwiązań  
w zakresie szkoleń mobilnych z wykorzystaniem narzędzia jakim jest mProfi  
i doświadczenia w komunikacji mobilnej jakie mamy jako Materna Communications.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://mprofi.pl/
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5. CASE STUDY - SANDLER TRAINING POLSKA

Nowoczesny i bardzo wydajny system prowadzenia szkoleń,
wysoka automatyzacja przebiegu szkolenia w rozproszonej formie,
wygodna i dogodna droga komunikacji, w odpowiednim dla uczestnika miejscu i czasie,
dowolność wyboru kanału komunikacji: tekst, głos,
bogaty zestaw nośników: tekst, dźwięk, grafika, film, treści internetowe,
efektywny proces utrwalania wiedzy,
atrakcyjna technologicznie, nowoczesna oferta firmy szkoleniowej.

GŁÓWNE ZALETY

Dodatkowe możliwości

niezależna komunikacja zwrotna z trenerem,
przekazywanie materiałów uzupełniających w trakcie szkolenia, np. w postaci linków do stron z 
zawartością merytoryczną,
prowadzenie rankingu uczestników szkolenia,

Powiadomienia SMS o terminach szkoleń i przesłanych zadaniach,
możliwość automatycznej samodzielnej rejestracji uczestników,

wykorzystanie komunikatora mobilnego, 
obrandowanej przez szkołę aplikacji 
na telefon zapewniającą dodatkowy, 
niezależny kanał komunikacji.

ZESKANUJ KOD:

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

mProfi pomaga w usprawnieniu prowadzenia i organizacji szkoleń poprzez  
dwukierunkową, spersonalizowaną komunikację z użyciem wiadomości mobilnych 
dostarczanych wprost na telefony uczestników.

I OTRZYMAJ 60 SMS-ÓW NA START!

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 SMSów bez ponoszenia żadnych 
kosztów.

Panel podzielony jest na moduły, które są odpowiedzialne za poszczególne czynności: 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://mprofi.pl/
https://panel.mprofi.pl/rejestracja/
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6. 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://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://plus.google.com/share?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mprofi.pl/akademia/mprofi-jak-wykorzystac-komunikacje-mobilna-w-szkoleniach-i-kursach/
https://mprofi.pl/
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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 teleinformatyczne 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.

7. INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU MPROFI I 
MATERNA COMMUNICATIONS

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

