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—
Oferta 
kampanii SMS/MMS, 
Mobile Advertising



—
Dlaczego kampania 
SMS/MMS?

—
Odkryj korzyści,
które dają innowacyjne 
narzędzia Mobile Advertising



—
Wyjątkowe zalety 
Mobile Advertising:

1. Komunikacja przekazu 
w czasie rzeczywistym

2. Precyzyjne określenie 
grupy docelowej

3. Dowolna treść przekazu 
(tekst, obrazek, kod, link, etc.)

4. Precyzyjne monitorowanie 
efektów kampanii reklamowej 



1. Komunikacja przekazu w czasie rzeczywistym 
Wysyłaj klientom wiadomości, gdy tylko pojawią się w we wskazanym obszarze lub okolicy 
np. w promieniu 500m od Twojej siedziby, punktu sprzedaży etc.

Przygotuj dowolny 
przekaz: tekst SMS, 
grafikę MMS, kod QR, 
link www 

1|
Klient natychmiast 
otrzymuje przygo-
towany komunikat: 
SMS, MMS, powiado-
mienie push, etc.

4|
Telefon Twojego 
klienta zawsze loguję 
się do określonej 
stacji przekaźnikowej 
BTS (ang. Base 
Transceiver Station).

2|
System rejestruje 
Twojego Klienta, 
który pojawił się 
w określonym 
obszarze (np. blisko 
Twojego punktu 
sprzedaży)

3|
Przekaz 
SMS/MMS Stacja BTS Geolokalizacja

Wysyłka 
SMS/MMS



Podstawowa:

• dane demograficzne 
(płeć, wiek, miejsce zamieszkania)
• system abonamentowy 
(biznes/postpaid/prepaid)
• średnia wysokość 
rachunku telefonicznego
• użytkownicy aplikacji 
(np. kierowcy, bezpieczna rodzina)
• zainteresowania
(muzyka, film, języki obce)
• system operacyjny telefonu
• wykluczanie bazy klienta

1| Premium:

• branża (B2B)
• średnia wysokość 
rachunku za roaming
• średni czas prowadzenia 
rozmów telefonicznych
• ilość wysyłanych 
sms/mms
• transmisja danych
• geotrapping

2| Indywidualna:

Niestandardowe targetowanie 
w oparciu o dodatkową analizę. 
Personalizacja treści względem osób:

• jeżdżących koleją
• prowadzących aktywne 
życie towarzyskie
• podróżujących między miastami
• przebywających 
w konkretnym miejscu
• obecnych na konkretnym wydarzeniu
• wyjeżdżających jednorazowo/
cyklicznie do konkretnego kraju

3|

2. Precyzyjne określenie grupy docelowej 
Dokładnie wskaż profil klienta, który otrzyma Twoją wiadomość

Opcje targetowania



kod 
QR

kod 
promocyjnySMS/MMS

link 
do strony 
www

3. Dowolna treść przekazu (tekst, obrazek, kod, link, etc.) 
Wyślij Twoim klientom dowolną treść wiadomości



• analiza zachowań klientów w czasie 
rzeczywistym

• szczegółowa wiedza dotycząca 
ilości odebranych, otwartych 
i klikniętych wiadomości 

• możliwość konwersji ruchu 
na serwisy społecznościowe lub 
strony www

• monitorowanie osiąganych 
rezultatów

• mierzenie efektywności 
prowadzonych działań reklamowych

• korekta działań reklamowych 
w zależności od uzyskanych 
rezultatów

4. Precyzyjne monitorowanie efektów kampanii reklamowej
Sprawdź, jakie efekty przyniosła Twoja kampania



—
Case Study kampanii 
Mobile Advertising

—
Zobacz przykłady 
zrealizowanych
kampanii SMS/MMS



—
Realizacja kampanii SMS
klient: marka modowa
lokalizacja: Galeria Arkadia, Warszawa

• sezonowość wizyt: najwyższy foot-
fall odnotowano w miesiącach: gru-
dzień, styczeń, kwiecień. Natężenie 
ruchu dwukrotnie wyższe w week-
endy niż w tygodniu

• miejsce zamieszkania: sklep od-
wiedzany jest przez mieszkańców 
miast powyżej 500 tys. (57%), a tak-
że przez osoby z miast w promieniu 
100 km od stolicy

• swobodna konwersja: 1,67% odwie-
dzających galerię dokonuje zaku-
pów w salonie klienta

Tendencje:

Wzrost stopy konwersji w wyniku przeprowadzonej kampanii SMS: 

konwersja
po kampanii

konwersja
swobodna

+1,44 p.p.

2,55%

3,95%



—
Skuteczność kampanii SMS
Wzrost stopy konwersji: 

konwersja
po kampanii

konwersja
swobodna

+1,95 p.p.

konwersja
po kampanii

konwersja
swobodna

+2,35 p.p.

konwersja
po kampanii

konwersja
swobodna

+2,54 p.p.

konwersja
po kampanii

konwersja
swobodna

1,04%
2,99% 2,72%

5,07%

3,47%

6,01%

2,14%

3,78%

+1,64 p.p.

Wśród osób, które w poprzednim 
tygodniu były przynajmniej 2 razy 
w Arkadii, kampania zwiększyła  
prawdopodobieństwo wizyty 
o 1,95 p.p. (z 1,04% na 2,99%).

1. Częstotliwość 
wizyt w galerii

Wśród mieszkańców  miejscowości 
do 20 tys. mieszkańców, kampania 
skutkowała wzrostem stopy konwersji 
o 2,35 p.p . (z 2,72 % na 5,07%).

2. Miejsce 
zamieszkania

Wśród osób w wieku 30–44 lat 
kampania podniosła stopę konwersji 
o 2,54 p.p. (z 3,47% na 6,01%). 

3. Wiek 

Udział w kampanii SMS podniósł 
konwersję wśród mężczyzn 
o 1,64 p.p. (z 2,14 % na 3,78 %). 

4. Płeć 



—
Przykłady wiadomości SMS push
Zobacz, jak mogą wyglądać Twoje wiadomości



—
Przykłady wiadomości MMS push
Zobacz, jak mogą wyglądać Twoje wiadomości



—
Jak to działa? 

—
Odkryj wartość
starannie budowanej 
bazy danych BIG DATA 



—
Korzyści marketingowe, 
które dostarczy 
Ci baza BIG DATABIG DATA

Żródło informacji 
o potencjalnych 

Klientach

Przetwarzanie 
i analiza bieżących 
zachowań klienów

Personalizacja 
przekazu

Efektywna 
komunikacja 

marketingowa



Wyk.1: Report. Big data market https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/big-data-industry

—
Dynamika rynku 
danych BIG DATA

—
Zasoby danych BIG DATA 
rosną każdego roku



1. Operatorem kampanii SMS/
MMS jest T-Mobile

2. Komunikaty do użytkowników 
sieci T-Mobile wysyłane są w imie-
niu klienta, ale zawsze przez ze-
spół techniczny T-Mobile

3. Wysyłka treści SMS/MMS 
do wybranych użytkowników jest 
zgodna z najnowszymi przepisa-
mi RODO, które obowiązują w UE 
od 25 maja 2018 roku

4. CITY, jako partner T-Mobile, za-
pewnia odpowiednie przygotowa-
nie kampanii, a także pełną obsłu-
gę  klienta.

—
Ważne informacje

—
Działamy w partnerstwie 
z T-Mobile Polska S.A.



Centrala:
ul. Jugowicka 6A

30–443 Kraków

Oddział:
ul. Żurawia 22/209
02–601 Warszawa

CITY

city.com.pl

Partner technologiczny:


