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Cloud-based messaging-systeem platform fvoor het 
verzenden van Push Notificaties op Android en iOS-Mobile-
apparaten.
Het is een marketing en communicatie tool om direct contact met 
bestaande klanten of gebruikers aan te maken, of nieuwe te verwerven, 
en rechtstreeks te kunnen bereiken via hun smartphone of tablet.  
Het is een fundamenteel instrument in elke strategie voor Mobile 
Marketing en is ontworpen voor elk bedrijf, organisatie of vereniging.

Het is handig voor bedrijven, reclamebureaus, consulting bedrijven en 
accountants, evenals scholen, universiteiten en administratiekantoren publiek.

SmartNotifyME!  
Cloud-based messaging-systeem platform voor het 
verzenden van push-notificaties.
De service kan worden gekocht bij bekende detailhandels en 
marketingbureaus. Een 30 daagse proefversie is beschikbaar.

Om informatie te vragen of een gratis demonstratie 
te hebben stuur dan een e-mail naar: europe@smartnotifyme.
com of vul het formulier in op de smartnotifyme.com site met uw 
contactgegevens.

SmartNotifyME!  
De “ME!” App
De App SmartNotifyME! is gratis te downloaden van GooglePlay 
en de AppStore voor Android en iOS-Mobile-apparaten.

Installeer het op uw mobiele apparaat en ontvang berichten en meldingen 
van uw favoriete merken, bedrijven en organisaties: in de buurt van uw 
locatie of waar ook ter wereld, op basis van uw zoekopdrachten. 

Alle berichten bevinden zich op de server en zullen geen ruimte in 
beslag nemen op uw mobiele apparaat.



Hoe werkt SmartNotifyME? 
Vanuit de web-based platform kun je push-berichten sturen naar 
gebruikers die zich hebben geabonneerd op hun smartphone of tablet 
via de gratis app te downloaden van de AppStore of GooglePlay
De gebruiker kiest uit een lijst van kleinhandelaars, merken of entiteiten 
om e-mailnotificaties te ontvangen en kunnen later uitschrijven. 

De berichten kunnen tekst tot 1000 tekens, afbeeldingen en links 
bevatten. Nadat het bericht wordt verzonden, kan de zender de web 
statistieken bekijken en de individuele acties van elke ontvanger zien.

E-mail adressen en persoonlijke gegevens zijn beheerbaar en 
kunnen worden geëxporteerd in CSV of Excel formaat.
De gebruiker die de melding ontvangt kan de informatie van de 
afzender zien zoals locatie, telefoon en e-mail, samen met eventuele 
promotiemateriaal inbegrepen.  

De gebruiker heeft de optie om een email te sturen, een 
telefoongesprek te voeren, of kaart van de route te zien met één 
enkele klik. Het doel van omzetting wordt bereikt!

1. 
Schrijf een bericht 

en stuur het vanuit het 
webplatform

SmartNotifyME

4. 
Geef statistieken weer 

en lees snelheden

5. 
Beheer je 
contacten

Statistics

2.Ontvang 
push notificaties op 
mobiele apparaat.

3. 
Geeft het ontvangen 

bericht weer.



Wie gebruikt SmartNotifyME?
De doelgroep voor SmartNotifyMe! is de detailhandelaar die 
direct wilt communiceren met zijn klanten of de handelaar die wil 
verkopen aan bedrijven, verenigingen, scholen, universiteiten, en 
publieke administratiekantoren, om hen te helpen de relatie en 
betrokkenheid met hun gebruikers te verbeteren. 

De detailhandelaar beheert de accounts van zijn klanten, waar 
door het service niveau op basis van het gekochte contract of de 
dienst kan afgestemd worden. 

Handelaar:
-Voeg waarde toe aan bestaande klanten en verhoog de verkoop met 
Smart NotifyMe! aan handelaren, winkeliers en openbare kantoren.
-Opname en beheren van klanten op de cloud-gebaseerde 
wachtwoord beveiligd dashboard.
-Stuur berichten naar klanten.
-Beheer van individuele accounts.

Operateur, Bedrijf, Privé of Openbaar bestuur:
-Koop de SmartNotifyMe service van een leverancier
-Gebruik de Cloud-gebaseerde SmartNotifyMe! Dashboard en 
stuur marketing communicaties naar gebruikers die de App 
downloaden op hun mobiele telefoon, smartphone of tablet. 
-Toegang tot bericht-statistieken van wie de melding gelezen 
heeft en beheer de gegevens van potentiële gebruikers die na het 
downloaden van de toepassing geregistreerd hebben. Gebruikers 
die de ME! App hebben gedownload kunnen in de omgeving hun 
locatie zoeken door middel van geolocatie of simpelweg een stad 
of postcode in te typen, kunnen activiteiten op sporen, en zich 
abonneren op de toekomstige meldingen.

SmartNotifyME  is onontbeerlijk
Het is een tool die u toelaat om real-time specifieke berichten te sturen, 
met het oog op een sterke verbinding met de abonnees te creëren 
voor zowel op korte en lange termijn. “Overeenkomst met de klant.”

Het maakt directe communicatie van een bepaalde instelling, 
merk, bedrijf of marketing bureau aan klanten of potentiële 
gebruikers, die ervoor kiezen om meldingen te ontvangen op hun 
apparaat, met de mogelijkheid om later uit te schrijven, zonder 
enige verplichting

Nuttig voor bedrijven of instellingen om nieuwe klanten te werven en 
onmiddellijke communicatie in een paar simpele stappen te verkrijgen
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SmartNotifyME Cloud Beheer 
Statistieken: verzonden 

en gelezen berichten

Bereid 
het bericht voor dat moet 

worden verzonden.

Beheren 
en exporteren van gegevens 

in .xls of .csv formaat

Received messages 
and read messages

 - daily details

Received messages and 
read messages 
- weekly details

Received messages and 
read messages 

- monthly details

Received messages and 
read messages - total
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SmartNotifyME Cloud

Bekijk 
de lijst van verzonden 

berichten

Bekijk de volledige lijst 
en statistieken van individuele 

verzonden berichten
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SmartNotifyME App

Download 
de app en registreer

Zoeken 
op locatie wie te 

volgen

Filter 
en kies per 
categorie

Informatie 
opvragen om te e-mailen 

of om te bellen.
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SmartNotifyME App

Abonneer 
je op die dat u 

wenst te volgen

Controleer 
uw abonnement

Ontvang 
meldingen

Ontvang 
berichten, klik op de link 

of download afbeeldingen

www.smartnotifyme.com



SmartNotifyME! Is een product van SmartMedia
SmartMedia is een Italiaans merk van interactieve technologie gericht op zakelijke sectoren, onderwijs en entertainment, met 
kantoren in Italië, de Verenigde Staten, Brazilië, België en Rusland    -     www.smartmediaworld.net   

SmartNotifyME

USA, Canada, and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105

Miami, FL 33126
Phone number: +1(786)615-7952

EMEA, Europe 
SmartMedia srl  

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Via Clitunno, 51 - 00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 

Italy 
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 
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