


Kto sme ? 

A SMS, s.r.o. sa mobilnému marketingu venuje od roku 2002. Svojim klientom   

poskytujeme služby v oblasti, ktorá za posledné roky prešla prudkým vývojom. 

Rovnako tak A SMS. Rástli sme s trhom ako v objemoch prenesených SMS tak po IT 

stránke. Svojim klientom poskytujeme komplexný servis oblasti mobilného 

marketingu: 

poradenstvo, 

vypracovávanie projektov na mieru, 

rozosielanie reklamných a informačných SMS, notifikácie a overovanie tel.čísla

realizovanie SMS, WEB a WAP aplikácií, úprava web stránok na „m.“ verzie,

programovanie SMS aplikácií  a mobilných aplikácií

on-line reporting, 

monitoring, 

notársky overené žrebovanie výhercov, 

zabezpečenie a distribúcia výhier... 



Na slovenskom trhu sme priamo pripojení na všetkých 3 mobilných operátorov = bezpečné,

stabilné, dlhodobé pripojenie.

Prostredníctvom našich partnerov v zahraničí vieme zabezpečiť Premium SMS servis v Českej

republike a prakticky v celej Európe.

Sme exkluzívnym partnerom spoločnosti Telekom pri predaji služby Reklamné SMS s databázou viac

ako 500 000 tel. čísel.

Sme najväčším poskytovateľom služieb v oblasti SMS platieb a mikroplatieb = viac ako 20 000

platieb denne.

Sme najväčším slovenským poskytovateľom SMS služieb tretím stranám = naše služby využíva viac

ako 50 domácich a zahraničných spoločností.

Na Slovensku sme realizovali väčšinu najväčších projektov, v ktorých sa využívali SMS – hlasovania v

spolupráci s TV a súťaže v spolupráci s výrobcami FMCG.

Sme A SMS. 



Referencie

Výber slovenských euromincí pre NBS 

SuperStar (SR & ČR) 1. – 5. séria 

Let’s Dance 1. – 5. séria 

TALENTMÁNIA , HLAS

Predaj cestovných lístkov bratislavskej MHD 

SMS Parking System 2200 

Kabrioleto s TV Markíza 

Bytobranie s TV Markíza 

5 proti 5 Extra

SMS zbierka Hodina deťom

SMS platby pre Azet.sk

Viac ako 

1.000.000 prijatých 
SMS hlasov počas 
90min = najväčšie 

hlasovanie v SR 



Naši partneri

Azet.sk

Ringier

Forza

RTVS

Markíza

Petit press

Europa 2

Rádio Viva

7 Plus

Slovnaft 

Kofola 

CocaCola

Nový čas 

Becherovka 

Spiš

Topvar

Pravda/Perex

Relax

Márka

Pickwick

VUB Banka 

OTP Banka 

ING bank

Provident Financial

Baumax

Lidl

Kaufland

Tesco 

OC Max 

Tatranské Lanové Dráhy 

Škoda Auto Slovensko

Renault

Koala Tours

NAY

DATART

SharkComputers

LCP navigácie MIO 

SONY 

Samsung 

Durex

L´OREAL 

Garnier

Avon Cosmetics

Schwarzkopf

Nestlé

AB Kozmetika 

Unilever

Danone

Hamé

Palma Group

Hellmans

Carte Noire

Julius Meinl

Tchibo

Ferrero

Rexona

Palmex

Centrum Holdings

Unimedia

Branding

CD Ogilvy

Publicis. Knut

ELET

Starmedia

ATS Praha

Erika

Airtoy

Dimoco

Breakpoint

blue orange

Happy People

Media Support

Dimar

Perex

Kid

Axima

Strategic

sms media

Abicon Trade

Megaloman

a mnohí ďalší...



a mnohí ďalší...



Naše služby 

Mobilný marketing

• Spotrebiteľské SMS súťaže

• Objednávkové a vernostné programy

• SMS brány

• SMS inzercia

SMS hlasovania

• TV Hlasovania (SuperStar, Miss, Let’s dance, Talentmania, 

Hviezda zápasu, ...)

SMS platby

• myPAY – univerzálny platobný nástroj

• SMS Parking System 2200

• eCL - SMS Lístok na MHD

• www.vasenoviny.sk - online novinový kiosk

Aplikácie do mobilov

Reklamné SMS

• Na databázu vyše 500 000 zákazníkov Telekom a Orange

Info SMS

• Pre obecné úrady

• Pre Hasičský zbor a orgány civilnej ochrany

• Pre direct-marketingové agentúry

Mobilný obsah

• Reálne zvonenia

• www.mmskuj.sk

SMS agregácia pre tretie strany

SMS chat & date

• S unikátnym ľudským kontrolným centrom príspevkov 24/7 v 

jazykoch SK, CZ, HU

• www.chat24.sk

http://www.vasenoviny.sk/
http://www.mmskuj.sk/
http://www.chat24.sk/


MOBILNÝ MARKETING

Ponúkame



STV

MS vo futbale 

MS v hokeji 

Zmenáreň

KINOHIT 

Jednotka na Jednotku 

TV Markíza 

Kabrioleto s Markízou

Bytobranie s Markízou

Rádiá 

EUROPA 2

- Leto vo vlasoch 2010, 2011

- SMS súťaž o Ferrari Leoša

Mareša

Jemné melódie

- Zarábaj každú hodinu

Expres

- denná výhra 2.000Eur

Naše skúsenosti – Vaše možnosti



Spotrebiteľské SMS súťaže 

Kľúčové faktory:

trojnásobne vyššia efektivita mobil marketingových kampaní v porovnaní s online kampaňami

v rámci parametrov (Insight Express, dec. 2010):

• povedomie o značke = 31%

• asociácia so značkou = 20%

• intencia nákupu = 15%

SMS pre spotrebiteľa predstavujú jednoduchú a obľúbenú formu zapojenia sa do súťaže.

Spotrebiteľ akceptuje aj zložitejší model SMS súťaže a zapája sa do nej so záujmom.

Oslovenie databázy zákazníkov, ktorí sa zapojili do predošlých súťaží (ak je k dispozícií).

Spojenie súťaže s webom /wapom tak na úrovni informácií, ako aj interaktivity.



SMS HLASOVANIA

Zabezpečujeme



STV
SuperStar I. až II. séria 

Eurovision Song Contest 2011/12

LEGENDY POPU

Naj kniha 

Hviezda zápasu

TV Markíza 
Česko-slovensko hľadá 

Superstar I., II., 

Talentmánia

Športovec roka

Let’s Dance 1. – 5 . séria 

IQ test národa

Farma 1,2

HLAS 

Ostatné
Miss stredných skôl

Slávik

BREJK

Dievča leta

Pes roka

SMS hlasovania

v spolupráci s médiami



Riešenia mobilných mikroplatieb

 systém: 

myPAY

 služby:

webPAY

eCL

SMS parking 2200

platby na mieru

SMS platby:

• Najjednoduchšia forma platby

• Pre každého, kto vlastní aktívnu SIM 

kartu a mobilný telefón

• Až do 10 €/transakciu

• Až do 150 €/mesačne/SIM kartu

• Zákazník platí len cenu služby

• Určená pre nákup služieb – online alebo 

offline







Výnos

75%
Online 

žiadosť



SMS Parking System 2200

• Jednoduchosť

– šofér zaparkuje na vyhradenom parkovisku, pošle SMS 

so svojou ŠPZ 

– spätne obdrží SMS s parkovacím „lístkom“

– žiadna registrácia, žiadne platenie dopredu, žiadne kódy, 

žiadne mince...

• Využiteľnosť a Spoľahlivosť

– mobil má každý a územie SR je na 100% pokryté mobilnými 

sieťami 

všetkých troch operátorov

• Interaktivita

– možnosť zasielať SMS s upozornením, že platnosť parkovného 

vyprší za 10 minút, možnosť obnovy parkového priamo z miesta 

stretnutia... = maximálne pohodlie pre užívateľa, 

• Maximálna efektivita pre kontrolóra

– možnosť rýchlej kontroly zaparkovaného auta (prostredníctvom 

java aplikácie v mobile alebo prostredníctvom SMS)



SMS Parking System 2200

Bratislava, Prešov, Košice, Martin, Banská Bystrica, Trenčín, Zvolen, Vranov nad Topľou, Senica, Levice, Poprad,

Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Senec, Námestovo, Kremnica, Trenčianske Teplice, Bánovce nad

Bebravou, Hodonín... ďalší súkromní prevádzkovatelia



REKLAMNÉ SMS

Odporúčame



Reklamný infokanál

Od 1.11.2010 A SMS disponuje exkluzívnou databázou vyše 600 000 užívateľov siete Telekom, ktorí dali 

súhlas s príjmom reklamných SMS / v prípade záujmu zabezpečíme aj databázu Orange zákazníkov. 

• Ideálna možnosť ako osloviť široké publikum -

správneho segmentu, prostredníctvom WAP/WEB

odkazu.

• Možnosť filtrácie cieľovej skupiny na úzky segment

užívateľov.

• Relevantná informácia / Presné cielenie.

• Dostupnosť vďaka vysokej penetrácií mobilných

telefónov na trhu.

• Presné načasovanie doručenia správy.

• Minimálne náklady na kreatívne riešenie

• Jednoduchá integrácia do marketingovej

komunikácie.

• trojnásobne vyššia efektivita v porovnaní s online

kampaňami:

• povedomie o značke = 31%;

• asociácia so značkou = 20%;

• intencia nákupu = 15% (Insight Express, dec.2010)

• Budiš

• Fanta

• IKEA

• 3 bit

• Nokia

• Nescafé

• Dexia 

• Marionnaud

• Zlaté stránky

• MasterCard

• Komunálne voľby 2010

• Profikredit

• ...

Reklamná SMS/rSMS to je: Referencie:



Reklamný infokanál

OBSAH rSMS

Text reklamnej SMS obsahuje maximálne 160 znakov - na začiatku je skratka identifikujúca službu R-SMS a 
zvyšných 155 znakov tvorí reklamná informácia, ktorá môže obsahovať aj odkaz na web/wap

rSMS sú rozosielané počas pracovných dní v čase od 9.00 do 17.00 hod

DATABÁZA

Zahŕňa 332 434 užívateľov mobilných telefónov siete TELEKOM, ktorí majú záujem o príjem reklamných 
informácií

V rámci tejto databázy je možné presne definovať cieľovú skupinu prostredníctvom použitia filtrov (socio-
demo, výdavky na telekom. služby,...), ako aj presne určiť dátum a čas odoslania SMS

Cena za službu sa odvíja od počtu zaslaných reklamných SMS a od aplikácie jednotlivých filtrov

FILTRE

Základné filtre
• Vek / Pohlavie

Premium filtre
• Región (okres, kraj)

• Priemerná výška faktúry za posledné 3 mesiace

• Využívanie služieb v predchádzajúcom mesiaci - prístup na internet cez mobil, využívanie SMS, 
MMS, mobilnej zábavy



Hromadné SMS oslovenie; BULK SMS
overovanie príslušnosti k sieti

Predpoklad realizácie: klient disponuje databázou telefónnych čísel a súhlasom účastníkov na oslovenie; SMS 

je pre koncového zákazníka bezplatná, hradí ju klient

Možnosť osloviť klientsku databázu akýmkoľvek odkazom (info o aktivitách, stretnutiach, odkazy na 

WEB/WAP ...)

Pre klienta vieme individuálne zabezpečiť aj overovanie príslušnosti k sieti zákazníka/tel.čísla

Cenové podmienky riešenia

Náklady klienta

• Na základe individuálnej cenovej ponuky podľa množstva odosielaných SMS mesačne

• V prípade potreby hromadného zasielania SMS do zahraničia poskytneme cenovú ponuku na požiadanie

Zákazník

• Zákazník prijíma SMS bezplatne 



Modely zasielania bulk SMS

Priame prepojenie klienta s bulk centrom A SMS = partner sám manažuje  svoje aktivity

Pripojenie klienta na bulk SMS platformu A SMS = klient sám manažuje svoje aktivity na platforme A SMS

Jednorazové zasielanie bulk SMS na dtb. klienta = proces manažuje A SMS

Cenové podmienky riešenia

Náklady klienta

• Na základe voľby konkrétneho riešenia 

predložíme cenovú ponuku. 



TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

A SMS, s.r.o.

Šulekova 70

811 03 BratislavaJana Pénzešová

+ 421 911 28 56 92

jana@asms.sk

www.asms.sk

www.mypay.sk

www.chat24.sk

www.vasenoviny.sk

www.mmskuj.sk

Richard Szabó

+ 421 903 59 25 54 

rszabo@asms.sk

http://www.asms.sk/
http://www.mypay.sk/
http://www.chat24.sk/
http://www.vasenoviny.sk/
http://www.mmskuj.sk/

