2-VEJS SMS VIA DANMARKS FØRSTE
KOMMERCIELLE 3-CIFREDE NUMMER:

445

2-vejs SMS via 445, hvad går det nu ud på?
Du kender det fra fjernsynet, radioen og busreklamerne, lige meget hvor du befinder dig, kan du næsten
ikke undgå blive bombarderet med tilbudet om at deltage i en SMS tjeneste. Med adgang til CPSMS.DK’s
eget nummer: 445, får du nu også muligheden for selv at tilbyde disse SMS services.

Hvad er et keyword?
Et keyword er det første ord som folk skriver i en SMS.
Da alle CPSMS kunder deles om nummeret 445, er keywords den eneste måde vi kan holde styr på hvilken
bruger vi skal sende indgående SMS’er videre til.
Du kender også keywords fra f.eks. ”Vild med dans” på TV2 hvor man skal sende forbogstaverne (keyword)
på de dansere man vil stemme på ind til TV2’s eget nummer: 1234.

Hvad kan jeg bruge mit eget keyword på 445 til?
Her de nuværende funktioner:

 Gruppe-tilmelding:
Lad folk tilmelde sig din gruppe ved blot at sende ’DIT-KEYWORD’ til 445
Send f.eks. CPSMS til 445 for at tilmelde dig vores gratis SMS driftsservice.

 Gruppe-afmelding:
Lad folk afmelde sig din gruppe ved at sende DIT-KEYWORD AFMELD til 445
Send f.eks. CPSMS AFMELD til 445 for at afmelde dig igen.

 Indbakke funktionalitet (online sms indbakke):
Få hurtigt overblik over alle indgående SMS beskeder sendt til dit keyword.
Opsæt SMS retursvar ved modtaget besked: F.eks. ”Tak for din SMS, vi kontakter dig ASAP, mvh. VVS’eren”
Eksportér nemt alle beskeder fra din indbakke til en .CSV fil.
Få alle indgående SMS’er videresendt til din egen e-mail adresse, således at du løbende kan holde dig ajour
med hvad folk sender ind, uden at skulle logge på cpsms.dk.
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INSPIRATION TIL BRUG AF 445:
SMS markedsføring eksempler fra forskellige brancher:
Radiostationen – Indsend dit lytterønske: ”sms: P3 efterfulgt af dit ønske til 445”
Sportsklubben – ”tilmeld dig holdets sms gruppe, sms: FODBOLD til 445”
Malermesteren – Set på firmabilen: ” sms MALER til 445 så ringer vi dig op og giver et gratis tilbud”
Autoforhandleren – set på lånebilen ”sms VINTERDÆK til 445, så giver vi dig 25% rabat ved næste køb”
Færgefarten – Tilmeld dig færgefartens gratis driftsinfo, ”sms FÆRGEDRIFT til 445”
Konfirmandhuset/Præster – Tilmeld dig konfirmand nyt ”sms KONFIRMAND til 445”
Den lokale vinmand – Få ugens vinkup gratis via sms ”sms VINKUP til 445”
Restaurant – tilmeld dig vores SMS service & få 15% på din næste middag: ”sms DINNER til 445”

Brug 445 til kundefeedback i din butik:
HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE! Har du ide til hvad vi kan gøre bedre?
Sms: ”FORSLAG efterfulgt af din idé til 445” - På forhånd mange tak for din tid.

Brug 445 til en slogan konkurrence:
Indsend dit forslag til vores nye firma slogan og deltag i lodtrækningen om den nye iPhone
sms: ”SLOGAN efterfulgt af dit forslag til 445”

Brug 445 til SMS konkurrencer:
Deltag i SMS konkurrencen & vind et REJSEGAVEKORT på en værdi á 5.000,- DKK
Hvad hed Rejsekongen der opfandt Charterferie og grisefest til fornavn?
A) SIMON , sms: REJSE A til 445
B) POUL, sms: REJSE B til 445
Det koster kun alm. SMS takst at deltage. Ved deltagelse bliver du automatisk tilmeldt vores gratis sms
service, hvilket du til hver en tid kan afmelde dig igen.

Jura - Husk at fortælle folk hvordan de afmelder sig igen:
Ifølge markedsføringsloven §6 stk. 2.* skal slutbruger/modtager af SMS nemt kunne afmelde sig igen ved
efterfølgende henvendelser/modtagne SMS.
En nem måde at efterleve dette krav på kunne være ved at tilføje en kort afmeldings -proceduretekst i
bunden af hver afsendt sms: f.eks. ”Afmeld, sms: CPSMS AFMELD til 445”
* http://markedsforingsloven.dk/markedsforingsjura/markedsforingsloven-gaeldende.html
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