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Typ 

zákazníka/databázy

Slovak Telekom O2 Market Locator*

Veľkosť databázy, 

počet zákazníkov

1 200 000 1 000 000 2 900 000

Criteria/cielenie Vek, pohlavie, typická 

lokalita, bonita **, typ

HW

Vek, pohlavie, typická 

lokalita, bonita **, 

správanie užívateľa, typ 

HW

Vek, pohlavie, typická 

lokalita, bonita **

LBS***

MMS

Minimálne plnenie 100 EUR/1 000 SMS 2 000 EUR 100 EUR/1 000 SMS

Cena SMS 0,09 EUR bez DPH 0,13 – 0,20 EUR bez DPH 0,10 EUR bez DPH

Cena SMS LBS*** 0,27 – 0,30 EUR bez DPH 0,25 EUR bez DPH

Cena MMS 0,17 – 0,25 EUR bez DPH

Čo viete sledovať? Počet preklikov Počet preklikov

* Market Locator disponuje databázami Slovak Telekom a Orange. V službe Market Locator nie je možné cieliť na 

databázy podľa siete mob.operátora. 

** Bonita - spotreba/priemerná výška faktúry, účtu užívateľa u mob.operátora za posledné 3 mesiace

*** LBS – Location Based SMS – SMS cielená na užívateľa podľa jeho reálneho aktuálneho výskytu. SMS sa 

užívateľovi doručí vtedy, keď vstúpi na vybrané územie, resp. do vybraného rádiusu okolo vybratého bodu na mape.



CASE STUDIES

• Panta Rhei

Milovníci kníh sú skvelou ukážkou toho, že zákazníkov 

sa oplatí osloviť v správnom čase na správnom 

mieste. Už SMS kampaň cielená podľa veku a 

pohlavia oslovila 1,57 % zákazníkov. Ale pri cielení na 

zákazníkov nachádzajúcich sa v reálnom čase blízko 

kníhkupectva sa zvýšila úspešnosť na 5,66 % 

oslovených. 

• Intersport

Obchod so športovými potrebami Intersport realizoval 

SMS kampaň na potenciálnych zákazníkov podľa ich 

preferencií v lojalitnom programe, veku a pohlavia. O 

ponuku prejavilo záujem 1,79 % oslovených. Pre 

porovnanie, vďaka cieleniu podľa geolokácie v 

reálnom čase oslovila ponuka až 10,95 % príjemcov 

SMS správy. 

Zdroj: dáta O2 Slovakia s.r.o. 



Klientovi vieme ušiť ponuku na mieru podľa budgetu, 

resp. veľkosti plánovanej kampane, neváhajte sa na nás obrátiť!

info@viamobile.sk

kristina@viamobile.sk

+421911285692

+421915984535

www.smsmarketing.sk, www.smspacientom.sk, www.yoursmstool.com, www.smspreeshop.sk, 

www.marketingsms.cz
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