
 پیامک تبلیغاتی را با روش های نوین ارسال نمایید

 هستید پنل ارسال اس ام اس اگر شما هم از مشتریان قدیمی

 با ارسال های بالک آشنا هستید

ارسال های بالک به ارسال های بسته می گویند وقتی که شما ارسال را انجام میدادید ریز گزارش نشان داده نمی شد و شماره ها قابل 

 رویت نبودند و این نوع ارسال موجب نارضایتی اکثر مشتریان شده بود

از  ارسال پیامکسحر اس ام اس ارسال از نقشه را طراحی کردند که در سامانه پیامک  که باتوجهه به موضوع پیش آمده برنامه نویسان

طریق نقشه کاربرا به راحتی وارد شهر مد نظر خودشان می شوند هر محدوده که تصمیم دارند را انتخاب می کنند و ارسال را انجام می 

 دهند و مهم تر از همه این است که در قسمت گزارشات می توانند ریز گزارشات را مشاهده کنند

 ایت اکثر کاربرها به خصوص کاربرای شهرستانی شده استاین امکان موجب رض

 اما ارسال های بالک همچنان در پنل های ارسال پیامک دیده می شود

یکی دیگر از مشکالت ارسال از طریق درخواست بالک می توان به این مورد اشاره کرد لیست شماره های ارسال دیر به دیر به روز می 

 شد و بانک های قدیمی بودند

 اما از مزیت ارسال نقشه این است که بانک شماره ها به روز می باشند و بازدهی باالیی برای ارسال دارد

 و لیست سیاه ها در ارسال از نقشه بسیار کم تر از دیگر امکانات ارسال می باشد

در بعضی از امکانات ارسال پیامک وجود دارد برای مثال در امکان ارسال بانک اصناف  لبغاتیپیامک تب اما همچنان درخواست بالک

 هدرخواست بالک می باشد به علت اینکه از نظر امنیت نمی توان شماره هارا در اختیار مردم قرار داد و مسئولیت دارد اما به طور کلی با ب

 از طریق نقشه مورد رضایت همگان قرار گرفته است ارسال پیام کوتاه وجود امدن

از طریق نقشه این می باشد که کاربر می تواند با توجهه به نیاز خود برای تعداد  ارسال پیامک و یکی دیگر از ویژگی های خوب

 ارسال کند اس ام اس تبلیغاتی محدودی

 و مدیریت ارسال کامال به عهده خود می باشد

اس ام اس  پنل که البته با روی کار امدن نقشه بسیاری از پنل های تبلیغاتی بانک های اطالعاتی را به مردم می فروختند اما شما در



سحر می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید و به صورت رایگان از بانک های اطالعاتی جدید بهره مند شوید و فقط هزینه  رایگان

 شارژ پیامک را پرداخت می کنید

با توجه به رایگان بودن کیفت امکانات ارسال خود را حفظ کرده است و هرگز از کیفت ارسال و بانک  رایگان سحر پنل اس ام اس

 های اطالعاتی خود نکاسته است

 


