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SMS SLUŽBY
pro internetové obchody

Nové služby pro váš internetový obchod

V rámci zkvalitňování služeb našeho systému je od nynější chvíle možné zavést do vašeho internetového 
obchodu SMS notifi kace a informační SMS kanál pro vaše zákazníky.

Proč využívat SMS služby ve vašem e-shopu?

Cílem každého e-shopu či obchodu je mít co nejvíce spokojených zákazníků či partnerů v podnikání, 
proto je dobré mít co nejvíce podpůrných nástrojů ke vzbuzení jejich důvěry. 

Mezi tyto nástroje můžeme zařadit například hromadnou SMS komunikaci s klienty pro propagaci 
produktů či cenových akcí a zejména SMS notifi kace o stavu objednávky. Vy, jako provozovatel 
obchodu či společnosti, máte vše pod kontrolou, vaši zákazníci také a především jsou informováni, 
v jakém stavu se nachází jejich objednávka či jaké máte aktuální akce na zboží. 

Služba SMS notifi kace o stavu objednávky je již standardní službou každého solidního e-shopu 
a díky ní ušetříte čas za telefonáty nebo emaily od klientů, kteří chtějí být informováni o stavu svých 
objednávek. Tím jim poskytnete vždy přesné informace a rádi se k vám opět vrátí!

Jak funguje SMS notifi kace o stavu 
objednávky

Standardní nastavení odeslání potvrzující SMS 
je provedeno pro stav expedováno. Tj. při volbě 
„expedováno“ objednávky je zákazníkovi 
automaticky odeslána SMS na jeho mobilní 
telefon o tom, že daná objednávka byla 
expedována. Text SMS vám může být na vyžádání 
nastaven. 

SMS může být doručena:
• ze systémového čísla 
• z vašeho telefonního čísla
• místo čísla odesílatele lze nastavit libovolný 

text o délce 11 znaků

Příklady využítí SMS notifkace

• potvrzení objednávky zboží

• upozornění na expedici zboží ze skladu

• informace o možnosti osobního odběru 
na prodejně

• informace o stavu zboží na skladě 
– kdy bude k dispozici
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Pořizovací náklady a náklady na provoz SMS služeb

Aktivační poplatek Kč 0,-

Implementace SMS služeb Kč 0,-

Naplnění adresáře a příprava systému Kč 0,-

Měsíční paušál Kč 0,-

Propustnost až 20 SMS za sekundu Kč 0,-

Cena SMS do všech CZ operátorů od Kč 0,82 bez DPH
od Kč 0,98 s DPH

Poplatek za potvrzení o doručení SMS Kč 0,-

Celkem platíte pouze za odeslané SMS

Příklady využití Hromadného rozesílání SMS

• rozesílání akčních nabídek, slev, akce na 
unikátní zboží či služby

• informace o pořádaných „promo“ akcích 
a soutěžích

• komunikace se zákazníky – poděkování 
za věrnost, motivační slevy generované 
přímo pro zákazníka

• informace o náhlých důležitých změnách 
– změny ceníků, pobočky, otevírací 
doby, ukončení akce, vnitřní komunikace 
zaměstnanců 

Jak funguje Hromadné rozesílání SMS

1. V našem systému si nejdříve dobijete kredit na 
odesílání SMS na adrese 
http://sms.4shop.cz/dobit-kredit.html

2. Dále stačí jen v odesílači na úvodní straně 
http://sms.4shop.cz/ vybrat skupinu 
příjemců, nastavit datum a čas odeslání, vybrat 
odesílatele, napsat samotné sdělení a odeslat

Jedná se o velmi efektivní komunikační 
a  marketingový nástroj, neboť doručení je téměř 
okamžité a vy nemáte žádnou práci. Telefon 
má téměř každý u sebe, což zajišťuje mnohem 
lepší informovanost a aktuálnost než u klasických 
e-mailů.

V případě zájmu o SMS služby nebo zájmu o více informací nás kontaktujte. Rádi vám vše objasníme 
a nastavíme služby na míru.



Kontakt:   4shop.cz   |   +420 606 220 220   |   info@4shop.cz                                                     www.4shop.cz

SMS SLUŽBY

Reference

Jaké SMS služby využíváte a k čemu?
Využíváme službu Hromadné rozesílání SMS pro pravidelné informování klientů našeho e-shopu 
o výhodných cenových akcích.

Jaký mají tyto služby pro vaši společnost přínos?
Tato služba pro nás znamená úsporu peněz, ale především času, který mohou naši zaměstnanci 
věnovat jiným pracovním činnostem.

Jaké SMS služby využíváte a k čemu?
Obchodní informace pro naše obchodní partnery, v jakém stavu je jejich objednávka, obchodní 
informace pro regionální prodejní zástupce. Vnitropodniková komunikace.

Jaký mají tyto služby pro vaši společnost přínos?
Oceňujeme především operativnost a rychlost, s jakou se informace dostane na místo určení. Také 
bych vyzdvihl rychlost, s jakou byla změna implementována do našeho IS.

Jaké SMS služby využíváte a k čemu?
SMS služby využíváme pro informování našich zákazníků o dokončení servisu, naskladnění zboží, 
zasílání informací o zakázkách a vždy, když se nedá klientovi přímo dovolat.

Jaký mají tyto služby pro vaši společnost přínos?
Lepší informovanost zákazníka a rychlejší řešení. SMS služby máme implementované přímo v našem 
fi remním systému (intranet - PHP), což usnadňuje práci s SMS. Zvláště oceňuji SMS doručenky, 
které nám dávají jistotu o doručení na mobil zákazníka. Před tímto řešením jsme 4 roky používali 
konkurenční službu, která doručenky neměla a mnohdy se stalo, že SMS nedošla a zákazník se zlobil 
na nás.

Daniel Popp, jednatel společnosti

Jiří Kala, IT manažer

Ing. Jiří Macháček, majitel

Mobytex s.r.o.

NOVASERVIS, a.s. 
velkoobchod s vybavením koupelen

Inpraise computers
prodej a servis IT, recyklace tonerů, speciální a precizní opravy na úrovni součástek


