
Cennik na wysyłki SMS, MMS, Voice mailing z użyczeniem bazy i walidacja numerów tel.
systemem HLR

Full lub push Geolokalizacja Geotrapping 
Voice 

Mailing 
Walidacja

Lp Ilości SMS MMS SMS MMS SMS MMS
System 

VMS

nr t. 
kom./st.

1 Min. wartość zł 1 500 1 500 1500 1 500 1500 1 500 1 500 300

2 1 000 - 9 999 0,18 0,25 0,39 0,62 0,26 0,36 0,120 0,030

3 10 000 - 49 999 0,15 0,22 0,37 0,59 0,24 0,33 0,100 0,025

4 50 000 - 99 999 0,14 0,19 0,35 0,56 0,22 0,29 0,090 0,020

5 100 000 - 199 999 0,13 0,18 0,34 0,55 0,21 0,28 0,085 0,018

6 200 000 - 499 999 0,12 0,18 0,33 0,54 0,20 0,28 0,080 0,016

7 powyżej 500 000 Indywidualna wycena

8 baza danych
Precyzyjne targetowanie wg wielu kryteriów i indywidualnych 

potrzeb Klienta

9 opłata stała
Dla standardowych zapytań i pracy do 1 g. 0 zł, powyżej 1 

godz.+ 200 zł/g.

10 raportowanie Raportowanie z systemu wg. m.in. zakresu daty, typu ruch

Uwaga: Cennik uwzględnia tergetowanie wg wieku i płci. W zależności od dodatkowych kryteriów 

targetowania oraz rodzaju bazy ceny są nieco wyższe od w/w cen.

Minimalna wartość Zamówienia wysyłki SMS lub MMS w zależności od rodzaju bazy: 1 500 zł - 2 000 zł.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Cennik obowiązuje od dn. 22.07.2019 r.

Wysyłka full lub push - SMS full (PRO/2 Way), z nadpisem.
Odbiorca widzi numer z jakiego otrzymuje SMS-a. 
W przypadku zainteresowania ma możliwość wysłania 
odpowiedzi zwrotnej na ten numer.

Geolokalizacja - umożliwia dotarcie z komunikatem 
np. SMS lub MMS do osób, które znajdują się w danej chwili 

w określonej lokalizacji. Doskonale sprawdza się, chcąc 
dotrzeć z informacją do klientów znajdujących się:
w centrach handlowych, na targach, w parkach rozrywki, 
na stadionach oraz innych dużych skupiskach osób.

Geotrapping - umożliwia dotarcie z komunikatem np. SMS 
lub MMS do osób, które znajdowały się w minionym czasie 
w określonej lokalizacji. W praktyce możemy docierać do 
osób, które przebywały we wskazanym miejscu od 3 dni do 
nawet 12 m-cy. Można do nich wysyłać systematycznie 
komunikaty SMS lub MMS.

Voice Mailing System VMS - automatyczna wiadomość 
głosowa np. znanej postaci. Możliwość prowadzenia 
dwukierunkowej komunikacji. Posiada zalety typowe dla 

komunikacji mobilnej.

Walidacja bazy - automatyczne sprawdzenie systemem,
które numery telefonów komórkowych lub stacjonarnych
w chwili wykonywania walidacji są aktywne - włączone w 
sieci operatorów telekomunikacyjnych. Celem tego procesu 
jest wykluczenie z bazy numerów, które na stałe lub 

tymczasowo są wyłączone z sieci.


