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SMS LBA adalah SMS yang dikirimkan berdasarkan lokasi yang sudah ditargetkan, baik outdoor maupun
indoor. Contoh : Mall, sekolah, kampus, apartment, bandara, gedung perkantoran, jalan raya, dan lain-lain.
Kami menjangkau semua lokasi di seluruh Indonesia.
SMS Masking adalah layanan SMS broadcast dimana Identitas Pengirim yang muncul di layar Ponsel Penerima SMS dapat diubah sesuai dengan yang anda
inginkan, bisa Nama Perusahaan, Nama Instansi/Organisasi, Nama Produk/Jasa dan lain sebagainya.Dengan SMS Masking, Pesan atau Informasi yang anda kirimkan
akan lebih kredibel dan lebih professional dan tentunya akan memberikan pencitraan positif terhadap SMS yang anda kirimkan karena tidak akan dianggap sebagai
SMS Gelap atau SMS dengan nomer tidak jelas. Berikut adalah beberapa peruntukan SMS Masking yang tentunya tidak mengikat dan dapat anda sesuaikan dengan
kebutuhan anda maupun perusahaan atau usaha anda. SMS Greetings SMS Masking dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan selamat seperti ucapan ulang
tahun, ucapan hari raya agama atau tahun baru. Dengan munculnya Identitas Nama di ponsel penerima maka selain memberikan ucapan selamat, secara tidak
langsung juga memperkuat pencitraan positip terhadap Identitas Nama yang dipakai.SMS Announcment SMS Masking juga dapat digunakan untuk keperluan
penyampaian pesan berupa pengumuman, misalkan pengumuman akan adanya workshop atau seminar dan lain sebagainya.SMS Reminder SMS Masking dapat
digunakan untuk memberikan informasi reminder seperti jatuh tempo pembayaran tagihan dan lain sebagainya. Reminder jatuh tempo tagihan akan lebih kredibel
dimata nasabah/pelanggan bila menggunakan SMS Masking dibanding apabila menggunakan SMS Broadcast biasa.SMS Promo SMS Masking sangat cocok bagi
anda yang ingin menginformasikan produk atau jasa baru kepada para customer/pelanggan sehingga produk atau jasa baru tersebut akan dapat lebih cepat dan tepat
tersampaikanKami selaku penyedia layanan SMS Masking memberikan kemudahan kepada anda, dimana melalui layanan kami anda dapat mengirimkan SMS
Masking ke semua operator-operator seluler di Indonesia.SMS Bulk / SMS MaskingSMS Bulk adalah SMS yang dikirimkan dalam jumlah banyak dengan database
dari pengiklan dan menggunakan Sender ID (masking). Sistem pengiriman menggunakan aplikasi berbasis web online sehingga dapat diakses dari semua jenis
perangkat.Ketentuan Materi Dan Konten SMS Pengguna yang menggunakan fasilitas SMS Masking beritikad untuk melakukan kegiatan yang sah dan legal menurut
norma dan hukum yang berlaku di wilayah Repubik IndonesiaPengguna dilarang keras menggunakan fasilitas SMS Masking sbb :Untuk maksud kejahatan, penipuan,
pemalsuan, fitnah ,pornografi , SARA dan terorismeMenggunakan kata kata kasar, tidak sopan, tidak senonoh , tidak sesuai dengan norma norma yang
berlaku.Menggunakan content SMS yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di wilayah Republik IndonesiaMerugikan dan mengganggu penerima
SMS maupun pihak lain baik perorangan maupun badan hukum atau institusiPengguna SMS Masking bertanggung jawab penuh terhadap dampak negartif maupun
tuntutan hukum dari pihak lain akibat dari isi maupun tata cara pengiriman SMS.Jika ketentuan ini dilanggar maka kami sebagai penyedia layanan SMS Masking
berhak melakukan Blokir secara sepihak terhadap akun yang bersangkutan dan token/saldo sms tidak dikembalikanSMS LBA (Location Based Advertising)SMS
LBA adalah SMS yang dikirimkan berdasarkan lokasi yang sudah ditargetkan, baik outdoor maupun indoor. Contoh : Mall, sekolah, kampus, apartment, bandara,
gedung perkantoran, jalan raya, dan lain-lain. Kami menjangkau semua lokasi di seluruh Indonesia.Cara Kerja LBA adalah :Setiap pengguna ponsel yang melewati
kawasan tertentu, akan menerima SMS dari pengiklan. Pengiriman SMS menggunakan BTS, sehingga sistem secara otomatis akan mendeteksi adanya pengguna
ponsel yang memasuki area yang sudah ditargetkan. Harga SMS LBA : Rp. 1.000 per smsKetentuan : – Minimal Order 10.000 SMS (Telkomsel), 12.500 SMS (XL),
13.000 SMS (Indosat) – Harga belum termasuk PPN 10% – Bisa order salah satu operator saja – Proses 3 hari kerja (Telkomsel), sedangkan (XL & Indosat) 5 hari
kerja Hub : 082221777754 SMS Targeted Atau SMS ProfilingSMS Targeted / SMS ProfilingSMS Targeted, atau disebut juga SMS Profiling, adalah SMS yang
dikirimkan jika memenuhi kriteria di samping.5 Kriteria SMS TargetedGender (Pria/Wanita)UsiaLokasi tempat tinggal (Kabupaten/ Kecamatan)Jenis gadget yg
digunakan (Smartphone/ Android/ IPhone/ Blackberry/ All phone)Minimal pemakaian pulsa dalam 1 bulanSMS akan dikirim jika memenuhi kelima kriteria di atas.
Jika ada 1 yang tidak terpenuhi, maka SMS tersebut tidak akan dikirimkan.Contoh SMS TargetedDeveloper sebuah apartment mengirimkan SMS kepada pria mapan
yang sudah bekerja dan tinggal di kawasan elit, maka kriteria nya :Gender : PriaUsia : 24+Lokasi : Kec.Pluit, Kota JakartaGadget : SmartphoneMinimal pulsa 1
bulan >200.000Kriteria contoh di atas tidak baku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Harga SMS Targeted : Rp. 1.000 per sms Ketentuan :Minimal
Order 10.000 SMS (Telkomsel), 10.000 SMS (XL), 10.000 SMS (Indosat)Harga belum termasuk PPN 10%Bisa order salah satu operator sajaProses 3 hari kerja
(Telkomsel), sedangkan (XL & Indosat) 5 hari kerjaHUB : 082221777754 (SMS)SMS KampanyeSMS Kampanye merupakan salah satu media untuk promosi
pasangan calon kampanye. Target pengiriman bisa menyesuaikan daerah pemilihan (dapil) dan pastinya penerima pesan sudah berusia 18 keatas. Fitur inilah yang
menjadi daya tarik bagi pasangan calon kampanye untuk memilih SMS sebagai media untuk promosi.Kelebihan “SMS Kampanye” Dibandingkan Dengan Metode
Konvensional :Menjangkau seluruh pelosok tanah air sampai tingkat kelurahan dan kecamatanLebih MURAH, tanpa harus mengeluarkan biaya desain brosur, cetak
brosur, dan pendistribusianTingkat keakuratan tinggi, karena SMS dikirim dengan menggunakan satelit BTSTarget pencapaian suara akan sangat mudah
terpenuhiBeberapa hal yang perlu Anda ketahui :Konten SMS Kampanye tidak mengandung unsur negatif, tidak memberatkan pihak manapun, dan tidak bersifat
provokatifKonten SMS yang diperkenankan : pencitraan, himbauan, dan ucapan selamatSMS Kampanye tidak dapat dikirimkan saat masa tenangSender ID tidak
diperkenankan menggunakan nama partai / nama paslon. Sebagai gantinya dapat menggunakan jargon, seperti : JKW4PPaket ARp 65.000.000,- (exc PPN)41.000
SMS atau 12.500 MMSTarget usia 18+ dan lokasi sesuai dapil (bisa untuk 4 titik)Harga NettPaket BRp 125.000.000,- (exc PPN)85.000 SMS atau 26.000
MMSTarget usia 18+ dan lokasi sesuai dapil (bisa untuk 8 titik)Harga NettPaket CRp 235.000.000,- (exc PPN)175.000 SMS atau 53.000 MMSTarget usia 18+ dan
lokasi sesuai dapil (bisa untuk 16 titik)Harga NettHUB : 082221777754 (SMS)Kenapa memilih kami?Harga Lebih MurahKualitas Pelayanan #1Berpengalaman >3
tahunOnline 24 jam Non-StopGratis Konsultasi1 Harga All OperatorBebas Biaya PendaftaranBebas Biaya BulananHUB : 082221777754 (SMS)
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