
 

Voeg snel interactiviteit toe 
aan uw website. SMS is hot … 
 
� Breng klanten bij elkaar 

met SMS Dating. 

� Laat uw klanten kiezen 
uit SMS Chat-maatjes. 

� Organiseer een spannende 
datingwedstrijd per SMS. 

� Plaats lokale zoekertjes met 
reactiemogelijkheid per SMS. 

� Bied spanning en prijzengeld 
met een virtueel krasspel. 

� SMS games ontspannen uw 
bezoekers en genereren voor 
u een bron van inkomsten. 
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SMS-expertise 

Oddessey biedt de Nederlandse 
marketeer elke denkbare SMS-
dienst. Betalend of niet-betalend. 
In B2C of B2B. 

Integreer SMS in uw  
mediacampagne. 
 
� Koop gratis SMS voor de 

Oddessey-consumenten. 
Uw boodschap verschijnt 
onderaan elke SMS. 
Al vanaf � 0.095 ! 

� Sponsor SMS-spelletjes 
op www.Oddessey.nl door het 
aanbieden van gratis SMS. 

� Lok Oddessey-surfers naar 
uw website via uw pagina. 

Onderhoud uw klantenrelaties 
door toegevoegde waarde. 
 
� Zet een infodienst per SMS op 

met randinformatie over uw 
producten of diensten. 
Al dan niet betalend. 

� Kies voor state-of-the-art 
targeting in direct marketing. 
Gericht resultaat door 100% 
opt-in per interessegebied. 

� Maak van elk van uw website-
bezoekers een prospect met de 
Oddessey plug-in registratietool. 

� Run uw eigen SMS-campagne 
met de Oddessey Direct 
Respons Application. 

 

Oddessey brengt consument en bedrijf bij mekaar 

1. We begrijpen wat de moderne consument verwacht. 
2. We weten wat de bedrijfswereld zoekt: ROI door one-to-one marketing. 
3. We matchen de twee behoefteprofielen. 
4. We selecteren de juiste SMS-applicaties en adverteermogelijkheden.  

Meer. Beter. Goedkoper. 

Meer. Meer games, entertainment en infodiensten voor de consument. 
Meer mogelijkheden om te adverteren, te informeren en te entertainen. 

Beter. Betere applicaties. Gebruiksvriendelijker. Interactiever. 
Betere dienstverlening door een persoonlijk contact. 

Goedkoper. Meer gratis SMS-jes voor de consument. 
Goedkopere producten en diensten door lagere ontwikkelingskosten. 

Adverteren via SMS Informeren via SMS Entertainen via SMS 

SMS-marketing 

� One-to-one marketing 
� Permissie-marketing 

100% opt-in 
� Virale marketing 
� Haarfijne targeting 
� Dynamisch bedrijfsimago 
� Meetbare ROI 
� Eenvoudige website-integratie 
� Rijkere database 
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