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Sistemas de envio de mensagens por meio de uma 
platarforma baseada em nuvens, Cloud, para envio de 
notificações push em dispositivos móveis Android e iOS.
É uma ferramenta de marketing e comunicações que tem a finalidade de 
criar um contato direto com o Cliente e o usuário e para conquistar novos, 
alcançando diretamente em seus Smartphone e Tablet, sempre a mão.

Um suporte fundamental para cada estratégia de Marketing Móvel, 
Mobile Marketing, para qualquer empresa, organização, associação.

É útil para empresa, agência de publicidade, empresa de consultoria 
e contabilidade, assim como escolas, universidade e escritórios de 
administração pública.

SmartNotifyME!  
 Sistema de envio de de notificações push é 
uma plataforma de comunicações in Cloud 
de mensagens push.
O serviço pode ser comprado nos melhores revendedores e 
agências de marketing, com 30 dias de teste free.

Solicite informações e uma demonstração gratuita 
 escrevendo a: informazioni@smartnotifyme.com ou preencha o 
formulário online no site smartnotifyme.com, deixando os seus dados 
e entraremos em contato com você.

SmartNotifyME!  
O App “ME!”
App de SmartNotifyME! é um free download direto do 
GooglePlay e AppStore, Android e iOS.

Baixe em seu dispositivo móvel e receba mensagens e notificações 
de marcas, empresas, associações, órgãos de sua escolha: localizados 
próximo à sua posição ou qualquer lugar do mundo, com base em sua 
pesquisa.  Todas as mensagens residem no servidor e não ocupam 
espaço no seu celular.



Como funciona o SmartNotifyME
A partir da web-plataforma é possível enviar mensagens para os 
usuários que escolheram e assinaram desejando receber notificações 
em seu smartphone ou tablet, via aplicativo com free download no 
AppStore ou GooglePlay. 

O usuário escolhe as atividades, marcas ou entidades para receber 
notificações, que poderá cancelar mais tarde. As mensagens Push-in 
são compostas de: textos até 1.000 caracteres, imagens e links. 

Logo após o envio  das mensagens, o remetente poderá acompanhar 
na web as estatísticas individuais de notificações enviadas e das 
leituras realizadas,  monitorando as ações de cada destinatário. 

Endereços de e-mail e dados pessoais são administráveis e podem 
ser exportados para o formato .csv ou excel. 

O usuário que recebe as notificação poderá verificar as referências 
e a geolocalização das organizações, a partir do qual ele recebeu a 
notificação e pode contatá-la por telefone ou enviar um e-mail, com 
apenas um único clique. O objetivo de conversão é atingido!
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A quem é destinado o SmartNotifyME:
cliente-alvo
SmartNotifyMe é o produto que cada revendedor de setor irá usar 
para se comunicar diretamente com seus clientes e, em seguida, 
vender para empresas, associações, escolas, universidades, 
escritórios de administração pública, para ajudá-los a melhorar o 
relacionamento e engajamento com os seus usuários.

O revendedor irá administrar as contas dos seus clientes, permitindo-
lhes o serviço dependendo da base de contrato / serviço comprado.

Dealer
- Crie seu negócio vendendo o SmartNotifyME! aos comerciantes, 
marcas e instituições públicas; agregue valor ao negócio do seu cliente. 
- Ative e gerencie seus clientes com um simples painel em Cloud 
e forneça-lhes a senha de acesso para SmartNotifyMe para as suas 
comunicações.
- Enviar mensagens para clientes de conta que administra de forma 
independente.
Empresas e Instituições
- Compre o serviço SmartNotifyME de um revendedor e acesse 
o Painel Cloud SmartNotifyME!, Envie comunicações e / ou 
informações de marketing para seus usuários, diretamente no App 
baixado em seus dispositivos móveis, smartphone ou tablet. 
- Visualize as estatísticas de mensagens e gerenciar os dados de 
potenciais utilizadores que se registaram após o download do aplicativo.
Usuário que baixaram o App Me! geolocalizados na vizinhança de 
atividade ou feito uma pesquisa por área, podem identificar as 
atividades e subscrever para receberem as notificações entrando em 
contato direto com a atividade.

SmartNotifyME é indispensável 
É uma ferramenta que permite enviar mensagens especificas em 
tempo real de, de modo a criar uma forte ligação a médio e longo prazo 
com o usuário de destino  – “O engajamento com o cliente”.  

Permitindo a comunicação direta de uma certa instituição, marca, 
empresa ou agência de marketing para clientes ou potenciais 
utilizadores, que optam por receber notificações em seus dispositivos, 
com a opção de cancelar em um momento posterior, sem qualquer 
compromisso. 

Útil para empresas ou instituições, a fim de conquistar novos clientes, 
lista-los e enviar comunicações imediatas em um simples toque.
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SmartNotifyME è um produto SmartMedia.
SmartMedia è uma marca Italiana de produtos Tecnológicos Interativos destinados ao setor Corporativo, Educacional e de 
Entretenimento, com sede em Itália, Estados Unidos, Brasil, Bélgica e Rússia.    -     www.smartmediaworld.net   
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www.smartnotifyme.com

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 

http://www.smartmediaworld.net/

