
 

 

Mire az időzíthető sms? 

Az sms-t a webáruház küldi a vásárló telefonjára, az általunk megszabott időben és tartalommal. Ezeket az 

sms-eket olyan látogatóknak lehet küldeni, akik már vásároltak a webáruházban. Több smst- is 

időzíthetünk előzetesen egy vásárlóhoz. 

 

Mire jó az időzíthető sms? 

Alapvetően ez a vásárló megtartására, visszahívására tervezett kommunikációs csatorna.  

Előnyei: 

 Nem tud a spam (levélszemét) mappában landolni.  

 Mindig eljut a címzetthez. 

 Nem törlik olvasatlanul, mint az e-maileket 

 Néven szólítja a vásárlót 

 Azonnal megkapja a címzett, nem kell számítógép előtt lennie.  

 Személyesebb, hitelesebb az e-mailnél. 

 

Könnyű lesz hatékony sms-t íni, mivel a fentieken kívül alábbi infó mind rendelkezésünkre áll: 

 Neve (néven szólíthatjuk) 

 Neme (termékajánlatnál lényeges lehet) 

 Lakhelye (termékajánlatnál lényeges lehet) 

 Mit vásárolt? (mire lehet szüksége a jövőben) 

 Mennyiért vásárolt? (termékajánlatnál lényeges lehet) 

A fenti infók tudatában beállíthatunk akár egy évre előre több sms-t is tetszés szerinti időpontokra.   

 

Mi legyen az sms-ben? 

 Célzott termékajánlat 

 Névre szóló kuponkód határidővel 

 Ajánljunk a már megvásárolt termékhez egy kiegészítőt, az alábbi módon:  

Az első sms--ben egy leírás a termék kiegészítőjéről. A másodikban egy határidős kuponkód a 

vásárolt termék kiegészítőjére. 

 Akcióról kiértesítés, mely kapcsolódik a megvásárolt termékhez. 

 Babaruha esetén pár hónap múlva egy nagyobb méretű ruha 

 Nagyjából tudjuk, hogy mikor fogy el a termék, erre időzítve ajánlhatjuk a következő terméket. 

Kedvezménnyel, vagy egy jobb, drágább terméket. 

A vásárolt termék rengeteget elárul a vásárlóról, ezzel az infóval, nagy valószínűséggel adhatunk olyan 

ajánlatot, amely őt tényleg érdekli. 

 

 

 
Időzíthető sms használata 

http://webhaszon.hu/


Sms létrehozása 

Az Ügyfélkezelés / Rendelések / Rendelés adatai – in belül az Időzített sms fülre kell kattintanunk. 

  

1. Kiválasztjuk a küldés dátumát napra pontosan 

2. Megírjuk a tartalmat, mely 160 karakter lehet. Az ékezetes betűk és különleges karakterek több 

karakter helyet foglalnak, mint az angol ÁBC betűi. 

3. SMS mentése gombbal mentjük az sms-t 

 

Mentés után az sms-t lehet szerkeszteni, vagy törölni, illetve újat hozzáadni. 

 



Az sms-eket a rendszer 9-11 óra között küldi ki. Tehát határidős ajánlat esetében ezt figyelembe kell 

vennünk. 

Az sms küldés előtt el kell végeznünk pár technikai beállítást.  

Az sms technikai beállítása itt található: sms-beallitas.pdf 
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