


Η Yuboto… 
σε αριθμούς 

Έναρξη 2007 

σε περισσότερες από 40 χώρες 

>150.000.000 SMS  

30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 

34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες 

24/7/365 



3 Τομείς Δραστηριότητας 

7 χρόνια B2B δραστηριότητα Mobile 
Marketing  

Πρωτοπόρος στις m.m. Εξελίξεις  / mServices 
/mms+ 

Εξειδίκευση σε Σύγχρονες Τηλ/νιακές Λύσεις 
/ Telecoms 



Yuboto experience  

Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών 

Ανάπτυξη Καινοτομιών  

Yuniverse 



Yuboto Yuniverse 

Online πλατφόρμα μαζικής επικοινωνίας 
 

1. Mobile Messaging,  
2. Voice Services,  

3. Mobile Barcode Services. 



Πλεονεκτήματα 
 

1. Δεν απαιτεί υποδομές 
2. Είναι φιλικό στον χρήστη 

3. Παρέχει πλήρη αυτονομία => οικονομία 

Yuboto Yuniverse 







Clientele  



















Απεριόριστο κείμενο 
Εικόνες 

Ήχο 
Αρχεία 

Social Media 

Action 

Engagement  

Δωρεάν Επικοινωνία 

Αυτονομία 

Οικονομία 

wow effect 

Λογότυπα  

Διαδραστικότητα 

Ελευθερία 

Συμβατότητα 

Αμεσότητα SMS 

Χρώμα 



Η αμεσότητα του SMS στην υπηρεσία 
 του πλέον απαιτητικού marketing! 

Η υπηρεσία mms+ είναι η νέα υπηρεσία της Yuboto που δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να στείλει ένα απλό sms το 
οποίο εμπεριέχει ένα ενεργό web link. Το web link κατευθύνει τον 
παραλήπτη του μηνύματος σε μία landing page η οποία έχει τη 
δυνατότητα να φιλοξενεί κάθε είδους πληροφορία και κάθε 
είδους ηλεκτρονικά αρχεία.  



Η Εμπειρία mms+ 

sms landing page 



Η Εμπειρία της Landing Page 

Η landing page στήνεται αυτόματα και συστημικά την στιγμή που 
ο πελάτης προετοιμάζει την καμπάνια του και περιέχει: 

• Απεριόριστο Κείμενο 
• Video 
• Αρχεία Ήχου 
• Φωτογραφίες 

• Links 
• PDFs 
• Αρχεία Office(.doc .ppt .xls κτλ) 
• Click2Call 



Συσκευές & Συμβατότητα 

Η υπηρεσία mms+ είναι συμβατή με όλα τα κινητά τηλέφωνα. 
Τηλέφωνα νέας τεχνολογίας smartphone, κατευθύνονται μέσα από τo 
link απευθείας στην landing page.  
 
Οι παραλήπτες κάτοχοι κινητών συσκευών που δεν είναι smartphone, 
μπορούν να δουν το περιεχόμενο της landing page στο web, 
πληκτρολογώντας σε browser, το link που αναγράφεται στο sms που 
παρέλαβαν. 



Πλεονεκτήματα 

Η δημιουργία μίασ mms+ καμπάνιας, σημαίνει αυτόματα και τη 
δημιουργία μίας landing page οποία συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά 
που προστάζει το σημερινό και απαιτητικό marketing, όπως: 
 

• Απόλυτα στοχευμένη επικοινωνία 
• Ευκολία 
• Οικονομία 
• Αμεσότητα 
• Οικονομία 
• Αυτονομία...  



Απεριόριστη Ευκολία 

Η δημιουργία μιας landing page αποτελεί μέσα από το Yuniverse  
μία εύκολη και φιλική διαδικασία εφόσον δίνει τη δυνατότητα σε 
οποιονδήποτε χρήστη με έναν υπολογιστή με σύνδεση στο 
internet να στήσει τη δική τη σελίδα και να πραγματοποιήσει τη 
δική του καμπάνια χωρίς να απαιτούνται δημιουργικά κόστη ή  
κόστη web development.  



Και ποια η διαφορά από ένα SMS με link; 

Μετρήσιμο Αποτέλεσμα 
Landing Page 

Ευκολία 
Οικονομία 
Αυτονομία 



Thank you for your interest!  


