Twoja aplikacja mobilna
dla biznesu, organizacji, administracji
do komunikacji z pracownikami, kontrahentami,
klientami, społecznościami lub mieszkańcami

Publikuj dowolne treści, by aplikacja stała się blogiem,
magazynem czy informatorem.

f Zajmiemy się wszystkimi technicznymi aspektami,
spersonalizujemy ją za Ciebie zgodnie z Twoimi
wymaganiami. Ty zaś będziesz mógł skupić się na
najważniejszym, na komunikacji z odbiorcami
f Skorzystaj z naszego wizualnego kreatora aplikacji
i wybierz potrzebne Ci funkcjonalności.
f Kreator natychmiast pokaże Ci jak będzie wyglądała
Twoja aplikacja.
f Zrealizujemy ją dla Ciebie w ciągu kilku dni,
opublikujemy w Google Play i Apple Store, zajmiemy
się jej utrzymaniem i zapewnimy system do wysyłania
wiadomości do odbiorców. Pomożemy ją wypromować.

https://youtu.be/byAOOWF6CEo
MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:
f dostosowanie graficzne z logo, grafiką, kolorystyką
i treściami
f swobodna konfiguracja panelu menu i struktury
ekranów
f formatowanie i publikowanie tekstu, grafik, audio
i wideo
f budowanie i segmentowanie bazy odbiorców
f dwukierunkowa komunikacja ze zdefiniowanymi
grupami odbiorców poprzez wiadomości do aplikacji
z powiadomieniami na ekranie telefonu
f zarządzanie komunikacją w panelu online
f funkcje social sharing
f dostępne platformy Android i iOS

Przetestuj lub skorzystaj z bezpłatnej konfiguracji
na www.mProfi.pl/app lub skontaktuj się z nami:
e-mail: mprofi@mprofi.pl, tel.: 22 843 49 19

Twoja aplikacja

w 5 prostych krokach:

1
2
3

Wypełnij zgłoszenie
zawarte na dole strony
mProfi.pl/app lub
skontatuj się z nami
Przekażemy ci dostęp
do kreatora
Wybierz dopasowaną do
twoich potrzeb wersję i
wygląd aplikacji

4

Uzupełnij niezbędne
informacje w
intuicyjnym formularzu

5

Zleć wygenerowanie
aplikacji, niezwłocznie ją
opublikujemy

Aby Twoi odbiorcy
byli zawsze blisko
Ciebie

Twoja aplikacja Mobilna mProfi.pl
ROZWIĄZANIE

ZALETY DLA ODBIORCÓW

Gotowa struktura

Atrakcyjna forma przekazu

Wykorzystujemy wcześniej przygotowany szkielet rozwiązania i obudowujemy go Twoimi grafikami i treściami,
aby Twoja aplikacja była dostępna „od
ręki” a przy tym kosztowała tak mało
jak to możliwe.

Panel administratora on-line
Dajemy Ci szeroką możliwość konfiguracji i zarządzania swoją aplikacją
przez internet o każdej porze i w dowolnym miejscu.

Dedykowany kanał komunikacji
Będziesz w kontakcie z odbiorcami a
oni z Tobą oraz Twoją marką

Nasze pełne wsparcie
Poprowadzimy Cię przez proces przygotowania i obsługi aplikacji. Opublikujemy dla Ciebie aplikację w sklepach
internetowych, skąd Twoi odbiorcy pobiorą je z łatwością.

Efektowne rozwiązanie, które jest zawsze pod ręką, bo w telefonie. Nowoczesna forma i bogate treści: tekst, grafika, audio i wideo. Aplikacja wzmacnia
wizerunek Twojej marki.

Tematyk odpowiadająca
zainteresowaniom odbiorców
Twoja publiczność świadomie wybiera
źródło informacji przez co jest jeszcze
bardziej zadowolona z dopasowania
treści.

Grupy tematyczne
Twoi odbiorcy mogą zapisać się do
lub wypisać z wybranej grupy tematycznej lub geograficznej w dowolnym
momencie. Mogą też tą drogą zgłosić
swój udział w prowadzonej przez Ciebie inicjatywie.

Bliski kontakt z nadawcą
Odbiorcy otrzymują tylko interesujące
ich treści i materiały dynamicznie lub o
ustalonych porach. Treść dociera błyskawicznie i bezpośrednio, podobnie
jak to ma miejsce w przypadku wiadomości SMS.

Social Sharing
RODZAJE USŁUG
Mobilny serwis informacyjny
Stwórz swój magazyn, informator, komunikator, katalog produktów i wydarzeń, system szkoleniowy – wysyłaj
powiadomienia, alerty, oferty; zbieraj
zgłoszenia.

Newsletter
Powiadamiaj swoich odbiorców o wydarzeniach w Twojej organizacji lub
branży, przekazuj intersujące ich treści, promuj swoją ofertę

Blog
Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Twoi odbiorcy będą z Tobą blisko
związani.

Serwis projektowy

Odbiorcy mogą udostępniać otrzymane treściami przekazując je do swojego grona poprzez SMS, e-mail, FaceBook itp.

Bogate możliwości interakcji
Twoja publiczność może zawsze odpowiedzieć na przekazany post, wysłać zapytanie lub zgłosić swoją uwagę. Może też wziąć udział w ankiecie
lub quizie.

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA/
ADMINISTRATORA
Nowoczesny i tani kanał
komunikacji
Niekonwencjonalne rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz ponosić kosztów oraz ryzyka związanego z budową
dedykowanej aplikacji mobilnej

Wzmocnienie wizerunku Twojej
marki
Zawansowany technologicznie a zarazem przyjemny w użyciu, odseparowany i precyzyjny środek przekazu.

Profil odbiorców zgodny
z wybraną grupą docelową
Twoja publiczność świadomie i intencjonalnie wybiera źródło informacji,
przez co trafiasz do swojej grupy docelowej a więź z jest mocniejsza i długotrwała.

Moduł Listy Kontaktów
Automatyczna rejestracja, profilowanie I zarządzanie grupami odbiorców.

Dane kontaktowe
Zawarte w aplikacji aktywne linki z
danymi kontaktowymi organizacji ułatwią kontakt z Tobą oraz generowanie
leadów sprzedażowych

Łatwość użytkowania
Sam się przekonaj! H

Przetestuj lub skorzystaj
z bezpłatnej konfiguracji
na www.mProfi.pl/app lub
skontaktuj się z nami:
e-mail: mprofi@mprofi.pl
tel.: 22 843 49 19

FUNKCJONALNOŚCI
Indywidualna strona powitalna, nagłówki wiadomości, regulamin, dane
kontaktowe
Wiadomości tekstowe z aktywnymi linkami do multimediów
Filtrowanie wiadomości według kanałów informacyjnych
Tworzenie, wysyłanie wiadomości zwrotnych do Administratora

Organizujesz wydarzenie sportowe,
kulturalne lub integracyjne, realizujesz
projekt społeczny lub organizacyjny –
wyróżnij się swoim rozwiązaniem mobilnym związanym z daną tematyką

Centralne zarządzanie aplikacją i zawartością w dedykowanym module
mProfi

Interakcje z odbiorcami

Możliwość dokonywania edycji już opublikowanych artykułów

Oddajemy Ci do dyspozycji gotowe
narzędzia do komunikacji dwukierunkowej wykorzystującej wiele kanałów
(SMS, e-mail, wiadomości do aplikacji),
moduł ankiet i quizów.

Galeria zdjęć i grafik

Zaawansowana forma graficzna (konfigurowalny panel menu i struktura
ekranów )
Tworzenie i publikacja własnych artykułów tekstowo - graficznych

Lista ogłoszeń lub artykułów
Wysyłanie multimediów z aplikacji (osadzanie grafik, video, audio)
Integracja treści zewnętrznych w formie osadzania w treści (embed)
Możliwość Integracji z kontem FB oraz integracji komentarzy

BASIC

PROFI

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

w
w
w
w
w
w
w
w

X
X
X
X
X
X
X
X

