mProfi.pl – nowa generacja usług mobilnych

ANKIETY NA SMARTFONY
Badanie opinii szybko i skutecznie

– nowa generacja usług mobilnych

Komunikacja Mobilna

Statystycznie WSZYSCY Polacy mają co najmniej
jeden telefon komórkowy – wliczając w to
niemowlęta i osoby w podeszłym wieku
(GUS, dane na koniec 2015, penetracja 146,2%).

W MATERNA stworzyliśmy narzędzia
do szybkiego i efektywnego badania
opinii respondentów w oparciu o
technologie mobilne: SMS i mobilne
strony WWW.
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Ankieta mobilna

Ankiety w smartfonie
System mProfi.pl daje do dyspozycji 2 rodzaje Ankiet:

Ankieta www
wwLanding page z możliwością dopasowania wyglądu do
potrzeb klienta. Personalizowana grafika i teksty widoczne
ankiety sprawiają, że jest ona unikalna dla każdego Organizatora.
wwWymaga dostępu do Internetu - dystrybuowana w formie
unikalnego adresu URL ankiety. Bardzo atrakcyjna wizualnie forma budowania relacji z respondentami.
wwTwórz pytania zamknięte oraz otwarte, definiuj wiele
odpowiedzi, zastosuj formę quizu, oznaczając, która odpowiedź jest poprawna, poproś użytkownika o pozostawienie
danych kontaktowych. Te i inne możliwości oferuje formularz tworzenia ankiety w wersji www.
wwGotową ankietę można następnie rozdystrybuować w
dowolny sposób: SMS-em, emailem etc.
wwSystem ankiet zintegrowany jest również z głównymi serwisami społecznościowymi: Facebook, Twitter oraz Google+. Dzięki temu rozpropagowanie ankiety i uzyskanie
szerszego zasięgu akcji staje się jeszcze łatwiejsze.
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Ankieta SMS

Witaj, w MATERNA
bardzo zalezy nam na
Twojej opinii. Za chwile
otrzymasz 2 SMS-y z
pytaniami, prosimy o
udzielenie odpowiedzi.
W nagrode
przygotowaliśmy dla
Ciebie kod rabatowy.
Koszt jak za zwykły
SMS. Dziękujemy za
korzystanie z uslug
MATERNA.

wwW tej formie wypełnianie ankiety ma charakter
dialogu SMS: pytanie-odpowiedź.
wwOznacza to, że wszystkie pytania wymagają
odpowiedzi.
wwBardzo łatwa w obsłudze przez ankietowanego.
wwEfekt natychmiastowej reakcji respondentów,
bez konieczności dostępu do Internetu

Pyt. 1z2 Do jakiej grupy
odbiorcow wysylasz
SMS-y najczesciej:
1=Polskie numery,
2=Numery zagraniczne,
3=Polskie i zagraniczne
w rownym stopniu.
Odeslij cyfre
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Pyt. 2z2 Prosimy, podziel
sie z nami swoimi
uwagami na temat
dzialania mProfi.pl
Odeslij odpowiedz
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Bardzo wygodny serwis
do komuniacji z moimi
Kilentami. Brakuje
mi kilku wykresów
do analizy wyników
kampanii. Kiedy je
dodacie?
Dziekujemy za
udzielenie odpowiedzi.
Dzieki Tobie, bedziemy
mogli lepiej rozwijac
nasza technologie aby
efektywniej sluzyla
Twojej firmie i Klientom.
Kod rabatowy:
MAT032016 do
wykorzystania na stronie
http://mProfi.pl

Ankieta mobilna

Ankiety na smartfony
SMS

Mobile WEB

Personalizowana wiadomość powitalna
i zamykająca ankietę

Personalizowana wiadomość i grafika
powitalna i zamykająca ankietę

Opcja ustawienia tekstu w polu nadawcy SMS
dla wiadomości powitalnej

Pytania otwarte

Pytania otwarte

Pytania zamknięte

Pytania zamknięte

Opcje odpowiedzi obowiązkowych
i nieobowiązkowych

Data i czas aktywowania & zakończenia
ankiety

Opcje pytań wielokrotnego wyboru

Obsługa wysyłki ankiety SMS do wybranej
grupy lub na pojedyncze numery

Data i czas aktywowania & zakończenia
ankiety

Opłaty dla ankietowanego jak za zwykły SMS

Obsługa wysyłki ankiety drogą SMS do
wybranej grupy lub na pojedyncze numery

Podgląd online wypełnianych ankiet,
udzielanych odpowiedzi i wyników

Unikalny link (URL ) do ankiety na potrzeby
publikacji w Internecie lub drogą email

Eksport wyników ankiety w formacie CSV

Podgląd online wypełnianych ankiet,
udzielanych odpowiedzi i wyników
Eksport wyników ankiety w formacie CSV
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Zarządzanie Ankietami
Nad całą usługą Ankiet Mobilnych czuwa platforma komunikacyjna mProfi.pl
Platforma utrzymywana jest przez firmę MATERNA w rygorze 24/7/365 czyli w ciągłej dostępności do działania. W ramach mProfi.pl użytkownik ma dostęp do innych modułów funkcjonalnych
takich jak:
GG Budowanie Bazy odbiorców poprzez formularze WWW, kody SMS,
kody QR, import z pliku
GG Wysyłki dwukierunkowe SMS, SMS Głosowy i do aplikacji mobilnych
GG Skrzynka Odbiorcza z regułami przekierowania na email, SMS
GG Panel Administracyjny doładowania, historia wysyłek, uprawnienia
dostępu i inne
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Zapraszamy do kontaktu
tel.: 800 889 904
tel.: 22 843 49 19
e-mail: BOK@mProfi.pl
www.mProfi.pl
Filmik o Ankietach Mobilnych
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