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 پنل اس ام اس + کد تخفیف
های خدماتی یا تبلیغاتی احتماالً برای شما هم پیش آمده که بخواهید برای افراد زیادی، اس ام اس

تک افراد به صورت دستی اس ام اس ارسال توانید برای تکبفرستید. بدون شک در این شرایط نمی

مروزه کنید! یکی از راهکارهای کاربردی برای چنین مواقعی، استفاده از پنل اس ام اس است. ا

های درصد افراد از گوشی ۵۹استفاده از تکنولوژی، نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. بیشتر از 

های کند تا از بازاریابیکنند و همین عامل، صاحبان کسب و کار را ترغیب میموبایل استفاده می

است.  «بازاریابی پیامکی»های بازاریابی، ترین شیوهمربوط به این زمینه استفاده کنند. یکی از مهم

دهند هایی که چنین خدماتی را ارائه میدر ادامه این مقاله همراه ما باشید تا برخی از بهترین شرکت

 .با یکدیگر بررسی کنیم

 

 پنل پیامکی فراز اس ام اس1.
بینید یمهای مختلفی را ها و سامانهاگر شما یک جست و جوی ساده در اینترنت داشته باشید، شرکت

از ها شرکت فردهند. یکی از این سامانهکه خدمات گوناگونی را در زمینه سامانه پیامکی ارائه می

اس ام اس است. با توجه به اینکه شما برای داشتن چنین خدماتی باید هزینه کنید، بهتر است در 

ها و ویژگی رخی ازابتدا به خوبی تحقیق کنید، سپس تصمیم نهایی خود را بگیرید. در بخش بعدی ب

 .های مهم پنل اس ام اس این مجموعه را با یکدیگر بررسی خواهیم کردمزیت

 

 امکان استفاده کاربران از نسخه آزمایشی

های دهد تا با استفاده از نسخه آزمایشی، امکانات و قابلیتاین سامانه به کاربران خود اجازه می

 شود تا مشتریان، با اطمینان کامل از این سامانهباعث میمختلف این سامانه را بررسی کنند؛ این کار 

 .و خدمات آن استفاده کنند

 

 امکان استفاده از خدمات مختلف

ان دهد. این امکاین سامانه امکانات مختلفی را برای ارسال پیامک در اختیار مشتریان خود قرار می

 تفکیک شهر داشته باشند. اگر فردی به ها را بهبرای مشتریان وجود دارد تا بانکی از شماره موبایل

 .تواند از طریق پنل خود این کار را انجام دهدگردد، میدنبال خط اختصاصی و شماره خاصی می
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 فعال سازی سریع پنل اس ام اس

کنند، باید یک بازه طوالنی صبر کنند تا پنل گاهی اوقات، زمانی که مشتریان پنلی را خریداری می

محض خرید، سریعاً پنل برای مشتری فعال شود. ال شود. این سامانه تالش کرده تا بهها فعبرای آن

کنید، به صورت کامالً خودکار رمز عبور و نام کاربری برای شما هنگامی که شما پنلی را خریداری می

 اتوانید از این طریق سریعاً وارد پنل خود شوید. هنگامی که شما مدارک رشود. شما میارسال می

 .توانید از خدمات مختلف آن استفاده کنیدشود و میتأیید کنید، پنل برای شما فعال می

 

 برنامه اندروید ارسال پیامک فراز اس ام اس

دهد، خیلی سریع فراز اس ام اس اپلیکیشنی را طراحی کرده است که به مشتریان خود اجازه می

ختلفی مانند ارسال پیامک به تفکیک شهر یا کارهای خود را انجام دهند. این نرم افزار خدمات م

استان، ارسال پیامک به مخاطبان گوشی، ارسال پیامک بر اساس کد پستی، ارسال پیامک بر اساس 

مخاطبان دفترچه تلفن، ارسال پیامک بر اساس بانک مشاغل و غیره را در اختیار کاربران خود قرار 

 .دهدمی

 

 بازگشت وجه در سی روز

کند تا در یک بازه سی روزه، در صورت عدم رضایت شما از پنل پیام اس تضمین میفراز اس ام 

ای کند تا بدون هیچ دغدغهرا راحت می مشتریان خیال امر این شود؛ داده بازگشت شما وجه  کوتاه،

خرید خود را انجام دهند. اگر در زمینه ارسال پیامک ایراد، مشکلی یا خطایی وجود داشته باشد که 

 .کنند وجه بازگشت درخواست توانندمی مشتریان نیاید، بر آن حل ٔ  ز اس ام اس از عهدهفرا

 

 های پیامکی مختلفبسته

های پیامکی مختلفی را در نظر گرفته تا نیاز همه کاربران تأمین پنل اس ام اس این شرکت، بسته

د کند. هر کسب و کاری به تعداها استفاده تواند مطابق با نیاز خود از این بستهشود. هر کاربری می

ها و ها، تعرفهتواند مطابق با خواسته خود از بستهخاصی پیامک احتیاج دارد، به همین علت می

توانند با توجه به نیازی که دارند، پنل خود را ارتقا های مختلف استفاده کند. مشتریان میهزینه

 .دهند
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 تیم پشتیبانی و مشاوره فروش

ند، شوکنند و دچار مشکل میهای افراد این است که وقتی از سرویسی استفاده میدغدغهیکی از 

دانند باید چگونه یا از چه طریقی مشکل خود را حل کنند! این سامانه با در نظر گرفتن یک تیم نمی

 راحتی و با همراهی تیمکند تا وقتی دچار مشکلی شدند، بهپشتیبانی، به مشتریان کمک می

دانند باید از چه پنلی برای خود استفاده بانی مشکل خود را حل کنند. گاهی اوقات افراد نمیپشتی

کند تا کنند! این سامانه پیامکی با در نظر گرفتن یک تیم فروش، به صاحبان کسب و کار کمک می

 .مطابق با نیازی که دارند از پنل مناسب خود استفاده کنند

 

 های مناسبتعرفه

مشتریان عالوه بر کیفیت، به دنبال هزینه مناسب هستند. فراز اس ام اس تالش کرده تا با اکثر 

کیفیت خوب و هزینه مناسب، نیاز مشتریان خود را تأمین کند؛ البته منظور از هزینه مناسب، تعرفه 

ار رارزان نیست. این سامانه تالش کرده تا با سود کم، خدمات خوبی را در اختیار کاربران خود ق

 .دهد

 

 استفاده از اینترنت ملی

های تحت وب دچار مشکل شدند، چگونه به پنل های کاربران این است که اگر برنامهیکی از نگرانی

کند. خود وارد شوند؟ این سامانه از اینترنت ملی پشتیبانی کرده و دغدغه کاربران خود را حل می

شود تا در صورتی که چنین مشکالت ه میهای مختلفی به کاربران دادهنگام ثبت نام، آی پی

 .راحتی انجام شوداحتمالی به وجود آمد، کار مشتریان به

 
 :برای خرید پنل پبامک از فراز اس ام اس، روی لینک زیر کلیک کنید

 
farazsms.com 

 : cotakhfif20کد تخفیف فراز اس ام اس
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 sms.ir پنل اس ام اس شرکت2.
ای، پلن رایگان، پلن طالیی یا پلن برنزی را در اختیار های مختلفی مانند پلن نقرهاین شرکت، پلن

ها وابسته به ارسال یا های آنبرای افرادی که پروژه sms.ir دهد. شرکتکاربران خود قرار می

دهد. برخی از خدماتی که این سرویس های مختلفی را ارائه میسرویسدریافت اس ام اس است، 

 :دهد، عبارت است ازدر اختیار مشتریان خود قرار می

 های مخاطبینامکان ایجاد یا حذف گروه 

 امکان ارسال پیامک به صورت تکی یا تعدادی شماره 

 امکان ارسال گروهی پیامک به گروه مخاطبین یا گروه منتخب 

 مک زمان دارارسال پیا 

 دریافت گزارش بر اساس بازه تاریخی یا شناسه ارسال 

 امکان افزایش کاربران در یک گروه خاص و غیره 

 
 شماره به راdarsadiha 5 عبارت کافیستsms.ir  سایت از پیامکی پنل خرید برای

 .کنید پیامک 700033
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 شرکت کاوه نگارپنل پیامک 3.
نه دهد. این ساماهای مختلفی را در اختیار مشتریان خود قرار میسامانه پیامکی کاوه نگار، ویژگی

ار های سامانه پیامک کاوه نگکند تا خیلی راحت، نیاز خود را تأمین کنید. از ویژگیبه شما کمک می

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی

 
این سامانه، داشتن یک وب سرویس پایدار و سریع است. در این سامانه  هایترین ویژگییکی از مهم .1

 .دیگری ندارید API برای تماس صوتی و پیام کوتاه، نیاز به خرید

 
های مختلفی داشته باشد، یکی از نیازهای اصلی آن، مدیریت اگر فردی در شرکت خود بخش .2

ی و غیره برای کار با پنل است. این فرد های مختلف مانند دپارتمان مارکتینگ، فنی، مالدپارتمان

نیاز دارد برای هر بخشی، یک سطح دسترسی مشخصی را تعیین کند. این سامانه به مشتریان خود 

 .کند تا چنین کاری را انجام دهندکمک می

 
 دهد؛های مختلفی را برای ارسال پیامک در اختیار مشتریان خود قرار میسامانه کاوه نگار، روش .3

المللی، ارسال پیامک از طریق فایل اکسل، ایجاد های بینتوان به ارسال پیامکان مثال میعنوبه

های شهری به صورت کنسول سامانه بندی از گیرندگان، ارسال پیامکگروهی از مخاطبان و دسته

 .ای اشاره کردپیام کوتاه کاوه نگار و ارسال پیامک به صورت منطقه

 
 .دهدها در اختیار مشتریان خود قرار میها و هزینهاز فهرست پیامک این سامانه گزارشات دقیقی .4

 :برای دریافت سامانه پیامک انبوه یا خدماتی از کاوه نگار، روی لیک زیر کلیک کنید

 
kavenegar.com 
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 پنل پیام کوتاه شرکت ملی پیامک4.
لی را تأمین کند. ماین شرکت تالش کرده تا با ارائه خدمات خوب و رابطه پایدار، نیاز مشتریان خود 

دهد. یها را انجام مپیامک در حقیقت یک سامانه اینترنتی است که مدیریت، ارسال و دریافت پیامک

 .دهد به شرح زیر استبرخی از خدماتی که این شرکت در اختیار مشتریان خود قرار می

 

 :معرفی خدمات پنل اس ام اس ملی پیامک

ز توانند با استفاده امحل یا منطقه خاص داشته باشند، میهای خاصی در یک اگر کاربران، مشتری .1

کیک ها ارسال کنند. این کار با تفنقشه شهر، مخاطبان خود را شناسایی و پیامک تبلیغاتی را برای آن

 .های همراه اول یا ایرانسل امکان پذیر استشماره

 
انند بر اساس دائمی یا اعتباری توارسال هدفمند پیام از خدمات ویژه این سامانه است. کاربران می .2

 .بودن خط همراه اول، جنسیت، پیش شماره یا سن، پیامک ارسال کنند
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ای برای مشتریان طراحی شده است که مشاغل مختلف در آن وجود دارد. کاربران بانک شماره .3

 .توانند برای یک شغل یا صنف مشخص پیامک ارسال کنندمی

 
 .محله، منطقه، شهر یا استان پیامک ارسال کندتواند بر اساس این سامانه می .4

 
 .امکان ارسال پیامک از طریق کد پستی وجود دارد .5

 
عنوان های ایرانسلی اشاره کرد؛ بهتوان به ارسال پیامک به دکلهای جالب این سامانه میاز ویژگی .6

صبح در یک  ۱تا بامداد  ۲۱توانند برای افرادی که در سه روز گذشته، بین ساعت مثال مشتریان می

 .اند پیامک ارسال کنندمنطقه خاص بوده

 
ها مانند متن، شناسه ارسال، وضعیت ارسال، زمان و غیره برای امکان دسترسی به جزئیات پیامک .7

 .کاربران وجود دارد

 
توانند مخاطبان خود را در دفترچه تلفن ذخیره کرده و مطابق با سلیقه خود کاربران این سامانه می .8

 .بندی کنندگروه 

 
تواند هایی را ارسال کنند. این پیامک میتوانند پیامکهای مختلف، کاربران میبا توجه به مناسبت .9

 .در بر گیرنده نام و نام خانوادگی، تخفیف و غیره باشد

تواند امکانات مختلفی مانند ارسال هوشمند عالوه بر مزایای گفته شده، سامانه ملی پیامک می

های دریافت شده، آزمون ساز پیامکی، ارسال خودکار کد، پیامک وشمند پیامکپیامک، بررسی ه

بندی، های پیامکی، ارسال کارت ویزیت، لیست ویژه، ارسال زمانسررسید، برگزاری مسابقه

 .امتیازدهی به مخاطبان، پیامک صوتی و غیره را در اختیار کاربران خود قرار دهد

 
 : توانید از لینک زیر استفاده کنیدمک، میبرای ثبت نام و خرید از ملی پیا

www.melipayamak.com 
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 سامانه پیام کوتاه شرکت فراپیامک5.
د، گیرها و کسب و کارهای مختلف قرار میهای جدیدی که امروزه مورد استفاده شرکتیکی از روش

ها های تبلیغاتی از این پیامکاس گروهی است. بیشتر اوقات برای اطالع رسانیارسال اس ام 

شود. شرکت فراپیامک تالش کرده تا با ارائه خدمات تخصصی، نیاز مشتریان را در این استفاده می

 فرادا برای کم، ٔ  دهد تا با یک هزینهزمینه تأمین کند. این پنل به مشتریان خود این امکان را می

 ادیزی تعداد کم، زمان مدت یک در تواندمی فراپیامک شرکت های پنل. کنند ارسال پیامک زیادی

استفاده  است. با هاپنل این مهم هایویژگی از یکی رهگیری قابلیت. بفرستد مخاطبان برای را پیامک

ا را هاند و دریافت یا عدم دریافت آنهایی که ارسال شدهتوان تعداد پیامکاز قابلیت رهگیری، می

 .راحتی متوجه شدبه

 : برای ورود به سایت فراپیامک، از لینک زیر استفاده کنید

farapayamak.ir 
 

 شرکت ارسال پیامک انبوه مدیانا اس ام اس6.
سامانه پیامک مدیانا اس ام اس تالش کرده است تا با ارائه خدمات مختلف، مشتریان خود را راضی 

 .نگه دارد

های کاغذی دهد تا همانند دفترچه تلفنپنل اس ام اس شرکت مدیانا به مخاطبان خود اجازه می .1

، دفترچه تلفن مشخصی داشته باشند و مخاطبان خود را به های خود دارندکه همه افراد در خانه

دهد تا هر زمانی صورت نامحدود در آن ذخیره کنند. ذخیره مخاطبان این امکان را به افراد می

 .ها ارتباط برقرار کنندمطابق با نیاز خود با آن

 
، تاریخ یا ساعتی مخاطبانریزی کنند که در چه روز، راحتی برنامهتوانند بهکاربران این سامانه، می .2

توانند خیلی راحت و بدون نیاز به کامپیوتر و لپ تاپ، از ها را دریافت کنند. کاربران میپیامک آن

 .طریق موبایل کارهایشان را انجام دهند

 
دهد تا خیلی سریع، خرید شارژ یا خرید خط را انجام دهند و این سامانه به مشتریان خود اجازه می .3

« گزارشات مالی»های این پنل، ترین قابلیتاز انجام این کار داشته باشند. از مهم گزارش دقیقی

 .توانند وضعیت خود را به طور کامل بررسی کننداست. افراد می

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://farapayamak.ir/
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های منحصر به فرد این سامانه است. اکثر صاحبان کسب و کار به دلیل امکان پشتیبانی از ویژگی .4

های طوالنی را ندارند! این سامانه های تلفنی و مکالمهکان پیگیریهایی که دارند، امدغدغه و مشغله

ه کند تا سؤاالت خود را خیلی سریع و بدون نیاز ببا استفاده از پشتیبانی، به مشتریان خود کمک می

های طوالنی رفع کنند. شرکت مدیانا اس ام اس بخشی را برای پیشنهادات و انتقادات در مکالمه

 .تر کندابق با نظرات مخاطبان سیستم خود را با کیفیتنظر گرفته تا مط

 
خواهید مشتریان شما بعد از اتمام خرید یا هنگام خرید اگر شما یک فروشگاه اینترنتی دارید و می .5

 .توانید از وب سرویس این سامانه کمک بگیریدپیامکی را دریافت کنند، می

 
نشی عضویت پیامکی، پاسخگویی خودکار، توان به مهای این پنل پیامکی میاز دیگر ویژگی .6

های پیامکی، نوبت دهی پیامکی، اخطاریه یا تبریک، هدایا، کد خوان، پنل پیامک نظرسنجی و مسابقه

 .پیشنهادات و انتقادات اشاره کرد

 : وبسایت شرکت مدیانا اس ام اس

medianasms.com 
 

 خالصه
کند تا یک پیامک را برای تعداد زیادی از افراد پنل اس ام اس به صاحبان کسب و کار کمک می

نید که بیهای مختلفی را میها و شرکتارسال کنند. با یک جست و جوی سریع در اینترنت، مجموعه

ا قرار های مختلف، پنل های اس ام اس و سامانه پیامکی گوناگونی را در اختیار شمبا ویژگی

ها استفاده کنید. در این مقاله خصوصیات توانید مطابق با نیاز و خواسته خود از آندهند؛ شما میمی

 sms.ir و ویژگی شرکت فراز اس ام اس، کاوه نگار، فراپیامک، مدیانا اس ام اس، ملی پیامک و

 .با یکدیگر بررسی کردیم
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