
 كاربرد پيامك در شركت هاي ليزينگ خودرو

  
  كارشناس امور مشتريان -مسعود حسينينويسنده: 

  
ها ترجيح به همين دليل عموم اين شركت . باشدبسيار مهم و قابل توجه مي  كاربرد پيامك در شركت هاي ليزينگ خودرو

  .پيامكي انجام دهندم هاي اطالع رساني خود را با استفاده از سامانه هاي دهند پيامي
تر و هاي سادهگير بوده به روشدر دنياي امروز كه تكنولوژي روز به روز در حال پيشرفت است بسياري از اموري كه در گذشته زمان

  .پردازيمادامه به توضيح برخي از مزاياي ارسال پيامك براي شركت هاي ليزينگ خودرو ميدر . شودتري انجام ميكم هزينه

  
 پيامك سررسيد اقساط ارسال  

  .باشدپيامك در شركت هاي ليزينگ اطالع رساني سررسيد پرداخت اقساط براي مشتريان مي هايكاربرد ترينيكي از مهم
  . شودخودرو قسط بندي مي بهاي هاي ليزينگي بخشي ازدانيد با خريد خودرو از شركت همانطور كه مي

خود استفاده نمايند تا سيستم به صورت  پنل اس ام اس ارسال زماندار و يا پيامك مناسبتتوانند از ماژول هاي ها مياين شركت 
البته بايد توجه كنيم كه استفاده از اين . خودكار در زمان سررسيد اقساط، پيامكي مبني بر يادآوري به مشتريان ارسال نمايد

  . د تغيير در تنظيمات اوليه استامكانات نيازمند ايجا
قرار داده اند،  مخابراتبلك ليست  شود اين است كه آيا افرادي كه شماره خود را درسوال مهمي كه در اين خصوص مطرح مي

  رسيِد قسط به دستشان خواهد رسيد؟پيامك هاي سر
  . اند، انجام نخواهد شدرا فعال كرده عدم دريافت پيامك تبليغاتي هايي كه دانيد ارسال پيام تبليغاتي به شمارههمانطور كه مي

يكي از اين راهكارها، خدماتي نمودن خطوط  .كارهايي وجود داردهاي بلك ليست، راهاما براي ارسال پيام اطالع رساني به شماره
  .باشدتبليغاتي مي

اند تا امكان ارسال پيامك اپراتورهاي سامانه پيامك، تنها براي شركت هاي حقوقي امكان خدماتي كردن خطوط را فراهم نموده
يست سياه مخابراتي را خواهند خطوط خدماتي قابليت ارسال به ل .رساني را به شماره مشتريان خود داشته باشندهاي اطالع 

ي مدارك مبني بر حقوقي بودن سازمان خود، اقدام به دريافت اين امكان را دارند كه با ارائهبنابراين، شركت هاي ليزينگ  ت.داش
  .خطوط خدماتي نموده و سررسيد اقساط را به اطالع مشتريان برسانند

تلفني با ارسال پيامك سررسيد اقساط، در فرآيند ارتباط با مشتري بسيار كارآمد خواهد بود و ديگر نيازي به تماس و ارتباط 
  . مشتري نخواهد بود

  
 ارسال پيامك تبليغاتي  

  باشد.ديگر كاربرد پيامك در شركت هاي ليزينگ خودرو در موضوع تبليغات مي
  تمامي كسب و كارها براي گسترش و رونق امور در حوزه فعاليت خود نياز به تبليغات خواهند داشت؛

  باشد.تبليغات، ارسال پيامك تبليغاتي ميترين و موثرترين روش ترين، كم هزينهيكي از آسان
توانند براي تبليغات، از ماژول هاي ارسال انبوه استفاده نموده و تبليغات پيامكي خود را به صورت هدفمند شركت هاي ليزينگ مي

ت جغرافيايي، صنف هاي مشتركين همراه اول و ايرانسل به تفكيك موقعيدر برخي از اين ماژول ها، بانكي از شماره  .انجام دهند
  .كاري و يا سن و جنسيت وجود دارد

  اند تا بانك شماره هاي معتبري را تهيه كرده و آنها را در صورت امكان بروزرساني نمايند.، سعي نمودهي تبليغاتيهاشركت 



به اين اصل از البته الزم به ذكر است كه ارسال پيامك هاي تبليغاتي از خطوط خدماتي امكان پذير نبوده و عدم توجه 
 هايي را به همراه خواهد داشت.جريمهشركت ارتباطات سيار متس

  
  پيامك هاي اطالع رساني از زمان ثبت نام تا تحويل خودروارسال  

هاي ليزينگي برخي از شركت  باشد.هاي فروش شركت ليزينگ تواند در اطالع رساني كاربرد پيامك در شركت هاي ليزينگ مي
بايست براي ثبت نام به ميدر اين حالت، مشتري  دهند.تمامي فرآيند ثبت نام مشتري و ثبت خريد را به صورت اينترنتي انجام مي

به  وب سرويس پيامك تواند سايت خود را از طريقمي بنابراين، شركت ليزينگ سايت فروشگاهِي شركت ليزينگ مراجعه نمايد.
  .نمايدل پيامكي خود متصل كرده تا به صورت خودكار در هر فرآيند پيامك مربوطه ارسال پن

  گردد.براي مثال، پس از ثبت نام، كد رهگيري خريد خودرو به همراه اطالعات ضروري، براي مشتري ارسال مي
  گرديد.ترين مزاياي ارسال پيامك اشاره شايان ذكر است در مقاله فوق تنها به برخي از مهم

 


