
  

 
ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ: 
Тел.: +38 (044) 251-8668 
Skype: bill.turbosms 
Email: bill@turbosms.ua

a 

Ми допомагаємо покращити Ваш 
бізнес 

ОФІС: 
м. Київ, вул. Васильківська,  
34, корпус А, кімната 307 
Пн-Пт, 9:00 – 18:00 

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ: 
Тел.: +38 (044) 224-8668 
Skype: support-turbosms 
Email: support@turbosms.ua 

 
 

 

SMS розсилка – ефективний маркетинговий інструмент, який дозволяє підвищити 

рівень продажів за рахунок швидкої комунікації з клієнтами.  

 

 

 

Користуючись СМС розсилками у вашому бізнесі, Ви зможете:  

 

✓ підвищити рівень продажів серед існуючих клієнтів; 

✓ розширити клієнтську базу й залучити нових клієнтів; 

✓ розсилати новини компанії, акції, знижки, інші рекламні пропозиції; 

✓ інформувати клієнтів про статус замовлення та про надходження нового товару; 

✓ вітати клієнтів зі святами; 

✓ підвищити пізнаваність бренду й покращити комунікацію з клієнтами. 

Ми пропонуємо Вам співпрацювати зі стабільною компанією й використовувати смс - 

розсилку задля збільшення продажів та з метою ведення регулярної комунікації з 

клієнтами.  

 

 

 

➢ Web-інтерфейс – ведення клієнтської бази й розсилка SMS з нашого сайту. 

➢ Розсилка в Viber – текст до 1000 символів, зображення, CTA-кнопка. 

➢ SMS шлюз – API для інтеграції SMS розсилки до Вашого ПЗ: сайт, 1C, інші. 

➢ Прийом SMS від клієнтів – оренда короткого номеру 8668 для прийому СМС. 

➢ Низькі ціни – ми безпосередньо працюємо з операторами, без посередників. 

➢ Робота за договором – безпека клієнтів. 

➢ Швидке поповнення рахунку – Visa, MasterCard, WebMoney, Приват24, банк. 

 

СМС розсилки для бізнесу: «Як?», «Де?» і «Навіщо?» 

«зачем»? 

Як СМС розсилка допоможе Вашому бізнесу? 

Які переваги Ви отримуєте, співпрацюючи з нами? 

http://turbosms.ua/ua/service.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
https://turbosms.ua/ua/viber.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/ua/gateway.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/ua/interactive.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/ua/price.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/ua/docs.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/ua/price.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
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1. Повна безпека й конфіденційність Вашої клієнтської бази. 

2. Стабільна робота сервісу, висока швидкість відправки повідомлень. 

3. Звіт про доставку по кожному відправленому SMS. 

4. Робота служби технічної підтримки 24 години на добу. 

5. Сплата тільки за доставлені повідомлення (після підписання договору). 

 

 

Працюючи на ринку СМС послуг із 2007 року, ми встигли зарекомендувати себе й 

досягти успіху, що дозволяє нам надавати якісні послуги для наших клієнтів. Ви самі 

можете все проаналізувати і зробити свій вибір.  

Можемо сказати лише одне – ми збудували сервіс, який допоміг покращити бізнес 

більше ніж 30 000 наших клієнтів і допоможе Вам! 

 

 

5 гарантій, які Ви отримуєте 

З нами працюють 

Наші ціни  

http://turbosms.ua/ua/registration.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer

