
SMS Marketing & Mobile 

Advertising

Simplu, rapid, eficient, măsurabil, rentabil



Statistici SMS Marketing
Instrument de marketing direct, eficient, ieftin, 100% măsurabil: SMS-ul.

SMS-urile au o rată de deschidere de 98% și doar 1% spam. 

În contrast, e-mailul are o rată de 20% și 49,7% spam.

98% rată de deschidere

Avem mereu telefonul la îndemână. Prin urmare, SMS-urile 

sunt citite în cel mult 3 minute de la primire.

90% sunt citite în max. 3 minute 

Când un răspuns se impune, 45% dintre utilizatori răspund 

la SMS, față de doar 6% în cazul e-mailurilor.

45% rată de răspuns

Mai ales dacă SMS-ul conține linkuri scurte, brand-uite. În 

plus, voucherele prin SMS sunt de 10 ori mai valorificate

decât cele de pe flyere.

34% rată de conversie



Comunicarea prin SMS
Compatibilă cu orice tip de afacere. 

Notificări privind statusul 

comenzii, livrării. Reduceri & 

promoții.

eCommerce

Alerte plată carduri de credit. One-time pin. 

Alerte tranzacționale. Alerte sold. Facturi.

Banking & Financiar

Notificări reduceri. Vouchere. 

Linkuri scurte către cataloage

online.

Retail & FMCG

Remindere programări. 

Promoții pachete.

Medicină / Wellbeing

Noutăți. Facturi. Promoții la 

dispozitive mobile. 

Telecomunicații

97% dintre companii au descoperit că au comunicat mai eficient cu consumatorii prin intermediul mesajelor SMS.



PRODUSELE NOASTRE
“VEDETELE” NOASTRE

Trimiți SMS-uri în masă pentru a-ți

crește notorietatea brandului și a-ți

fideliza clienții.

BULK SMS

Aplicație de mesagerie implicită pe 

Android. Mesaje multimedia. Până la 

8000 de caractere.

Notificări Rich Media (RCS)

Campanii SMS către baza de date 

de clienți a operatorilor GSM 

(Vodafone, Orange).

Mobile Advertising

Module SMS native și integrări cu 

orice platformă: Magento,  

Wordpress, UiPath și altele.

Plugins / Module SMS

Mesaje chat în bulk cu failover prin

SMS (dacă utilizatorul nu are acces

la Viber, mesajele nu sunt pierdute).

Notificări Viber

Tranzacții online sigure cu parole 

unice OTP trimise via SMS și 

autentificare în 2 pași prin SMS.

2FA & OTP
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PRODUSELE NOASTRE
SMS MARKETING

Comunicare bi-direcțională. Ideală

pentru concursuri. Utilă și în 

customer service.

2WaySMS

Trimiți SMS-uri direct din clientul de 

e-mail (GMail, Yahoo!, Outlook) 

către orice nr. de mobil din România.

Mail2SMS

Trimiți SMS-uri de pe telefonul mobil, 

direct în căsuța de e-mail, indiferent

de aplicația de (web)mail folosită.

SMS2Mail

Identifici destinaţiile unde nu pot fi 

livrate mesajele, pentru a nu-ți mări 

excesiv costurile.

HLR Number Lookup

Incluzi adrese URL scurte de tipul 

https://ros.ms/campanie/ cu trimitere 

către pagini din site-ul tău, facturi etc.

Short URL

Colectezi nr. de telefon și trimiți

cupoane sau direcționezi utilizatorii

către pagini web.

QR Code
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Mesaje RCS

Fotografii, videoclipuri, audio și carusele cu opțiuni.
Conținut media îmbogățit

Buton care deschide un URL către site-ul tău sau buton de răspuns rapid.
Butoane configurabile

Până la 8000 de caractere.
Mesaje mult mai lungi

Ferestre cu conversații predefinite.
Chatbots

20X
Un engagement de până la 20 de ori mai mare față de 

SMS-urile clasice. Bradul tau merită să iasă în evidență prin

mesaje captivante, interactive, memorabile.



Module SMS
Module no-code CMS-uri e-commerce. Module low-code CRM, ERP, Integratoare.

Campanii publicitare prin

SMS către o bază de date 

existentă. Integrare nativă, 

compatibilă cu ultimele

versiuni.

Campanii SMS puternice, 

integrate în cel mai bun 

sistem de automatizare a 

marketingului 

– HubSpot.

Configurezi un robot

pentru a trimite prin 

sendSMS Connector: alerte 

SMS, coduri, remindere,

documente.

Notificări SMS, RCS, 

Viber, prin platforma de 

integrări și automatizări 

eCommerce 

BaseLinker.com

+ alte 25 integrări >> vezi aici. 

https://www.sendsms.ro/ro/integrari/


Mobile Advertising
Când nu ai o bază de date cu numere de telefon

Mobile Advertising 

instrumentul suprem în materie de publicitate! 

Cu sendSMS, transmiți campanii SMS și RCS către

baza de date de clienți Vodafone și Orange România, 

segmentată după criteriile specificate de tine (vârstă, 

gen, localitate ș.a.m.d).

Prin Vodafone avem posibilitatea de a filtra 

destinatarii mesajelor în funcție de locația în care se 

află la un moment dat, de a lansa campanii IVR (robot 

telefonic care sună persoanele targetate), cât și 

posibilitatea de a trimite e-mail celor ce și-au dat 

acordul pentru acest lucru.



2FA & OTP
Autentificare în 2 pași și One Time Password via SMS

Avantajele SendSMS: 

- Trimiți mesajele direct în centrul de mesaje

scurte al operatorilor GSM, fără intermediari

ce pot sustrage date;

- OTP cu zero-knowledge proof – verificări fără

dezvăluiri de informații.

- Criptările SALT de protecție a OTP-urilor nu 

sunt stocate. 

! Conform Microsoft, în lume au loc zilnic 

>300 de milioane de încercări 

frauduloase de autentificare. 

99% din atacuri pot fi blocate printr-o 

soluție simplă: 2FA. 



HTTP SMS API

HTTP-API vă permite să integrați aplicația la platforma

sendSMS, folosind protocolul HTTP pentru a trimite SMS-uri. 

HTTPS este, de asemenea, acceptat pentru tranzacții

securizate.

 Implementare simplă

 Livrare rapidă

 Confirmare livrare & primire

 Custom Sender ID

 Numere virtuale dedicate

 HTTP Keep Alive

 PHP, Laravel, Java, Symfony

 Asistență 24/7

Detalii aici.

https://www.sendsms.ro/api/#introduction


Creezi și gestionezi campanii
simplu și rapid

Te înregistrezi pe SendSMS.ro

Personalizezi template-urile

Adaugi liste de contacte

Programezi campaniile

Măsori rezultatele

Protecția datelor. 

Hardware & software 

fiabile.GDPR compliant.

Certificat ISO 27001 

Manager de cont

dedicat. Consultanță

gratuită.

Suport gratuit

Acces gratuit la platforma web 

securizată și la modulele

dezvoltate de noi. 

Plătești doar ce consumi

Platforma sendSMS.ro



PORTOFOLIU

În 13 ani de activitate, am ajutat

peste 1000 de companii

 să-și crească notorietatea, 

 să-și fidelizeze clienții,

 să-și crească vânzările.

Mai multe exemple, aici.

https://www.sendsms.ro/ro/portofoliu/


Ce spun clienții

Colaborăm cu succes cu SendSMS din 2019, perioadă în care am reușit să atragem 

suficient trafic și revenue încât să ne atingem obiectivele propuse de-a lungul timpului. 

Fie că este vorba despre campanii SMS sau SMS automatizat, aceștia răspund conform 

planificării noastre. Platforma este ușor de folosit, conține toate informațiile necesare: 

rapoarte, costuri, feed. De asemenea, partenerii SendSMS sunt la curent cu noile 

tendințe ale pieței și oferă constant informații despre ce putem testa nou sau ce soluții 

putem adopta în strategia de business Vivre (campanii Viber/RCS). 

Împreună cu SendSMS reușim să personalizăm și să ne îmbunătățim comunicarea către 

clienți, lucru care se vede în rezultatele obținute. 

Cu stimă, Vivre Deco S.A

“
“

Contents

Aplicația sendSMS.ro este folosită de compania noastră din 2012, aceasta ajutându-ne 

la creșterea vânzărilor către clienții nostri și la creșterea calității recepționate de către

aceștia. Calitatea expedierii în parametrii solicitați, rapoartele de livrare in timp real ne 

ajută să ne reducem costurile operationale, la solicitările noastre sunt găsite soluții rapide, 

toate acestea ne asigură că vom dezvolta în continuare acest parteneriat. Recomandăm

aplicația de expediere sendSMS.ro pe baza calității serviciului și disponibilitatii acestuia.

Andreea Marin, Marketing Manager, CARGUS



Ce mai spun clienții

sendSMS ne-a demonstrat constant prin serviciile oferite un nivel ridicat de calitate, 

angajații dovedind mult profesionalism în relația cu noi. Pe parcursul acestei perioade am 

construit împreună un parteneriat viabil, bazat pe transparență și inovație.

Dragoș Buzea – Project Manager DPD România“
“

Contents

Aplicația sendSMS este utilizată de GFK România din august 2010, fiind utilizată de 

către noi pentru expedierea de SMS-uri comerciale și notificări către clienții noștri cât și

pentru verificarea numerelor valide din propriile baze de date. Cerințele noastre privind

livrări programate, importul și exportul bazelor de date și al rapoartelor, realizarea de 

trimiteri cu mesaje personalizate – concatenate au fost soluționate în totalitate de 

platforma sendSMS.

Răzvan Ichim – Procurement Manager la GfK România

Apreciem aplicațiile sendSMS în principal datorită promptitudinii și flexibilității acesteia

privind cerințele noastre destul de complexe în unele cazuri. Pentru METRO serviciile de 

notificări prin SMS prestate de partenerul nostru sendSMS se încadrează în parametrii

normali de calitate, ceea ce ne face să afirmăm că vom continua să consolidăm acest

parteneriat.

Paul Ștefan Mateescu – Customer Promotions Specialist, Metro Cash&Carry



TARIFE

Campanii SMS Bulk RO

0,040 EUR/sms pentru 500 SMS-uri

0,039 EUR/sms pentru 1.000 SMS-uri

0,038 EUR/sms pentru 5.000 SMS-uri

0,036 EUR/sms pentru 10.000 SMS-uri

0,035 EUR/sms pentru 20.000 SMS-uri

Număr scurt (17XX / 18XX / 38XX)

 Plătești doar ce consumi (creditele achiziționate).

 Valabilitate nelimitată a creditului.

 Acces gratuit, facil, prin interfața web, la platforma

securizată.

 Poți livra notificări în peste 170 de țări.

 Rapoarte avansate în timp real.

 Servere cu redundanță pentru a asigura continuitatea

serviciului.

 Poți trimite mesaje și cu numele brand-ului (senderID

alfa-numeric). Procedura implică un cost adițional și

întocmirea unor documente.

 Suport în organizarea și personalizarea campaniilor.



Despre Noi

2008 2013 2020 2021 2022
Se lansează 

sendSMS.ro, prima 

platformă web de 

notificări multichannel 

din România.

Certificare ISO 27001 

- protecţia datelor,  

respectarea legislaţiei

naţionale şi

internaţionale. 

Prima companie din 

România care 

lansează un modul de 

conectare cu RPA de 

la UiPath. Lansarea

serviciului RCS 

Business.

“Cea mai bună

platformă de mobile 

advertising din 

România” la 

European Enterprise 

Awards 2021 

Ajungem la 29 de 

integrări no-code & 

low-code cu platforme

eCommerce, CRM-uri, 

integratoare.

https://www.eubusinessnews.com/issues/eu-enterprise-awards-2021/48/


Mulțumim!
072sendSMS 

sendSMS.ro
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