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 Na rynku usług marketingu mobilnego od 
niemal 10 lat 
 

 Ponad 7 000 klientów 
 

 Miesięczny ruch na poziomie 30 milionów  
SMS-ów 
 

 Ponad 15-krotny wzrost ruchu SMS-owego 
w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2008 

 
 

Platforma SerwerSMS.pl jest narzędziem online, wspomagającym szeroko 

pojęte działania marketingowe. Naszą domeną jest marketing mobilny realizowany 

poprzez kanał komunikacji SMS, MMS VMS. Z usług SerwerSMS.pl korzystają firmy 

działające zarówno w obszarze B2B jak i B2C oraz instytucje publiczne.  

Platforma SerwerSMS.pl 
liderem rynku masowej wysyłki SMS w Polsce 
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Klienci Platformy SerwerSMS.pl  
wysyłają coraz więcej SMS-ów 

3 

Platforma SerwerSMS.pl w liczbach 
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Dostęp do usług SerwerSMS.pl 

PANEL KLIENTA 

HTTPS XML API 

SMPP API 

APLIKACJA NA iPHONE 

Email2SMS 

SMS PRZEZ FTP 

DEMO 

SMS FORWARD 

Wygodny i funkcjonalny Panel Klienta 

do obsługi platformy, dostępny z 

poziomu dowolnej przeglądarki 

internetowej. 

Komunikacja następuje z wykorzystaniem 

protokołu HTTPS i polega na wywołaniu 

określonego adresu URL, a następnie 

przetworzeniu otrzymanego dokumentu 

XML.  

SMPP to protokół bazujący na poziomie 

komunikacji TCP/IP i służący do wymiany 

m.in. krótkich wiadomości tekstowych 

(SMS) pomiędzy dwoma systemami 

informatycznymi. 

Dla użytkowników iPhona 

przygotowaliśmy wygodną aplikację 

do obsługi naszej platformy. 

SMS przez FTP to usługa polegająca na 

prostym wysyłaniu wiadomości z 

wykorzystaniem serwera FTP po stronie 

Klienta. 

Jeszcze przed podjęciem decyzji, jaki 

sposób współpracy będzie dla Ciebie 

odpowiedni, możesz zapoznać się z 

panelem demonstracyjnym platformy. 

Jednym SMS-em wysłanym do 

naszego systemu możesz zainicjować 

wysyłkę do setek numerów, wcześniej 

zdefiniowanych w Panelu Klienta. 

Pisząc e-mail, możesz przekazać go do 

naszego systemu z odpowiednimi 

nagłówkami. Nasz system przekształci 

taką wiadomość na SMS i wyśle 

bezpośrednio na telefon. 
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Główny Urząd Statystyczny: 56 miliardów wysłanych krótkich 

wiadomości tekstowych w 2011 roku 

Statystyczny Polak wysłał w 2011 roku ponad 1000 SMS-ów! 

SMS w Polsce - liczby 

Liczba wysłanych SMS-ów w Polsce stale rośnie 
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Raport "Smartphone Insights 2011”, Nielsen  

71% posiadaczy smartfonów po otrzymaniu 

SMS z reklamą poszukuje dalszych 

informacji na temat produktu 

Raport „Smartphone Insights 2011” 
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„Aż 30 proc. właścicieli smartfonów w Polsce nie łączy się z Internetem 

wykorzystując przede wszystkim jego podstawowe funkcje – połączenia 

głosowe oraz SMS-y.” 

 

„W 2013 r. jeden na pięciu właścicieli smartfona na świecie nie połączy się z 

Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej lub Wi-Fi. Oznacza to, że 400 

mln smartfonów będzie wykorzystywane jedynie do podstawowych funkcji 

komunikacyjnych.” 

Raport TMT Predictions 2012, Deloitte 

„Użytkownicy, którzy nie umieją lub nie chcą korzystać z pełnej gamy 

funkcjonalności smarfonów najczęściej obawiają się związanych z tym kosztów. 

Jak wynika z badania Deloitte przeprowadzonego w 15 krajach na świecie, od 26 

do 60 procent użytkowników telefonów komórkowych dostało w ciągu ostatniego 

roku rachunek wyższy niż oczekiwali.”  

„Raport TMT Predictions 2012” firmy Deloitte 

Smartfony w Polsce służą do SMS-owania 
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Raport „Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych – 2012” przygotowany przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. 

Młodzi Polacy uwielbiają SMS-ować 

Raport „Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych 2012” 



Badanie konsumenckie 
„Komunikacja SMS w Polsce 2012” 



 Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” zostało 
przeprowadzone metodą wywiadu internetowego  w 
dniach 2 lipca 2012 - 31 sierpnia 2012 

 Celem badania było zdobycie kompleksowej wiedzy na 
temat stosunku Polaków do komunikacji SMS 

 Uczestnikami badania byli użytkownicy Internetu w 
Polsce   

 W badaniu udział wzięły 3122 osoby powyżej 18. roku 
życia.  

 Respondenci wypełniali anonimowo ankietę umieszczoną 
w specjalnym serwisie internetowym 
 

Znamy stosunek Internautów w Polsce do 

komunikacji SMS 

Raport z badania można pobrać bezpłatnie na stronie: 

www.serwersms.pl/badanie2012 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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98% 

2% 

Odbieranie i wysyłanie SMS-ów   

tak nie 

SMS wciąż popularny – 98% badanych wysyła  
i odbiera wiadomości tekstowe 

Pytanie „Czy odbierasz i wysyłasz SMS-y ?” zadane zostało całej populacji  respondentów badania 

„Komunikacja SMS w Polsce 2012”  

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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Częstotliwość wysyłania SMS-ów 
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Liczba wysyłanych SMS-ów tygodniowo 

Pytania „Jak często wysyłasz SMS-y” oraz „Ile SMS-ów tygodniowo wysyłasz” zadane zostało całej populacji  

respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”  

Wysyłanie SMS-ów jest codziennym rytuałem 
Internautów w Polsce 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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77% 

23% 

Preferowana forma komunikacji  respondentów 

SMS-y Mobilne komunikatory 

Komunikatory są fajne, ale i tak wolimy SMS-ować 

Pytanie „Jaką formę komunikacji preferujesz – SMS-y czy aplikacje- mobilne komunikatory na smartfonach?” 

zadane zostało użytkownikom smartfonów, respondentom badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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28% 

72% 

Korzystanie z SMS-ów Premium 

tak nie 

Niemal co trzeci uczestnik badania korzysta 
lub korzystał z SMS-ów Premium  

Pytanie „Czy korzystasz lub korzystałeś/korzystałaś z SMS-ów Premium?” zadane zostało całej populacji  

respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”  

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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Częstotliwość korzystania z usług SMS Premium 

Pytania „Jak często wysyłasz SMS-y” oraz „Ile SMS-ów tygodniowo wysyłasz” zadane zostało  

całej populacji respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”  

SMS Premium wykorzystywany jest 
raczej okazjonalnie 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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Miesięczne kwoty, jakie respondenci przeznaczają  
na SMS-y Premium 

Internauci nie wydają dużo na usługi SMS Premium  

Pytanie „Ile jesteś w stanie przeznaczyć miesięcznie na SMS-y Premium?”  zadane zostało  

grupie korzystających z SMS-ów Premium - respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012” . 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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3,3% 

6,9% 

7% 
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23,6% 

25,4% 

27% 

38,9% 

56,1% 

0 10 20 30 40 50 60 

zakup serwisów edukacyjnych na … 

zakupy mobilnych wersji gazet i czasopism 

zakup biletów komunikacji miejskiej/biletów … 

zakup serwisów informacyjnych na … 

zakup dzwonków, tapet, gier itp. 

realizacja płatności 

głosowanie w programach telewizyjnych, … 

udział w konkursach audio-tele, quizach 

akcje charytatywne 

Cele korzystania z SMS-ów Premium 

Internauci najczęściej SMS-ami Premium wspierają 
akcje charytatywne 

Pytanie „W jakim celu korzystasz lub korzystałeś/korzystałaś z usług SMS-y Premium?”  zadane zostało  

grupie korzystających z SMS-ów Premium - respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012” .  

Respondent miał możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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6,6% 

6,9% 

6,9% 

8,1% 

11,1% 

17,9% 

20,2% 

30,2% 

0 5 10 15 20 25 30 35 

zakup serwisów informacyjnych na telefon/smartfon 

zakup serwisów edukacyjnych na telefon/smartfon 

głosowanie w programach telewizyjnych, radiowych i … 

zakupy mobilnych wersji gazet i czasopism 

udział w konkursach audio-tele, quizach 

zakup dzwonków, tapet, gier itp. 

realizacja płatności 

zakup biletów komunikacji miejskiej/biletów … 

akcje charytatywne 

Cele, dla których respondenci najchętniej skorzystaliby z SMS-ów Premium 

Jak usługę SMS Premium wykorzystaliby Internauci, 
którzy dzisiaj z tej usługi nie korzystają? 

Pytanie „W jakim celu najchętniej skorzystałbyś/ skorzystałabyś z usług SMS-Premium?”  zadane zostało grupie  

respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012” , którzy odpowiedzieli, że nigdy nie korzystali z SMS-ów Premium. 

Respondent miał możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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21,3% 

78,7% 

Respondenci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali SMS 
od instytucji publicznej  

tak nie 

Instytucje publiczne nie wykorzystują możliwości 

komunikacji z mieszkańcami za pomocą SMS-ów 

Pytanie „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymałeś/otrzymałaś SMS-em informację od instytucji 

publicznej? (np. urząd, publiczna przychodnia zdrowia, szkoła publiczna)” zadane zostało całej populacji 

respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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45,1% 

51,1% 

53,1% 

68,2% 

70,4% 

74,6% 

75,9% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

wyniki egzaminów wstępnych do szkoły/ na studia 

korki uliczne, sytuacja na drogach 

przypomnienie o zapłacie podatków lokalnych 

odbiór recept, wyników badań ze szpitala/ przychodni 

lokalne zagrożenia  

status spraw urzędowych  

umówione wizyty lekarskie w szpitalu 

Jakie SMS-y respondenci chcieliby otrzymywać od instytucji publicznych? 

O czym Internauci chcieliby być powiadamiani SMS-em? 

Pytanie „Jakie informacje chciałabyś/chciałbyś otrzymywać SMS-em od instytucji publicznych?” zadane zostało grupie  

respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymalii SMS-a 

z informacją od instytucji publicznej, ale chcieliby takie informacje otrzymywać.  

Respondent miał możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi.  

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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33,1% 
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Zainteresowanie otrzymywaniem SMS-ów o promocjach w 
sklepach i punktach usługowych 

Co trzeci Internauta chce otrzymywać SMS-y                              
o promocjach w sklepach i punktach usługowych 

Pytanie „Czy chciałbyś/chciałabyś otrzymywać SMS-y o promocjach w sklepach i punktach usługowych?” zadane  

zostało całej populacji respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”  

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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Zainteresowanie  odwiedzeniem strony internetowej po 
otrzymaniu SMS 

Pytanie „Czy SMS dotyczący promocji w sklepie/punkcie usługowym skłoniłby Cię do odwiedzenia strony internetowej  

sklepu/punktu usługowego w celu bliższego zapoznania się z ofertą promocyjną?” zadane zostało grupie respondentów  

badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”, którzy odpowiedzieli, że chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach  

w sklepach i punktach usługowych. 

SMS zachęca do odwiedzenia strony internetowej 
po szczegóły oferty 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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88,5% 
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Zainteresowanie odwiedzeniem sklepu po otrzymaniu SMS 

SMS zachęca do odwiedzenia sklepu lub punktu 
usługowego po szczegóły oferty 

Pytanie „Czy SMS dotyczący promocji w sklepie/punkcie usługowym skłoniłby Cię do odwiedzenia sklepu/punktu usługowego  

w celu bliższego zapoznania się z ofertą promocyjną?” zadane zostało grupie respondentów  badania „Komunikacja SMS  

w Polsce 2012”, którzy odpowiedzieli, że chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach w sklepach i punktach usługowych. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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25,7% 

48,9% 

53,2% 

54,5% 

75,4% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

konkurs z losowaniem nagród za zakup produktów/usług 

bon na kolejne zakupy/usługi dodawany do paragonu 

drugi produkt/usługa gratis lub rabat na zakup drugiego 

gratis dodawany do zakupów/ usługi 

rabat na zakup produktów/ usługi 

Jakimi typami promocji przesyłanymi SMS-em zainteresowani są respondenci 

Rabat na zakup produktu lub usługi najmilej widziany 

Pytanie „Jakiego typu promocjami przesyłanymi za pośrednictwem SMS-a byłbyś/byłabyś najbardziej zainteresowany/a?”  

zadane zostało grupie respondentów  badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”, którzy odpowiedzieli, że  

chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach w sklepach i punktach usługowych. Respondent mógł wskazać więcej  

niż jedną odpowiedź.  

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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6,4% 
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restauracje/kawiarnie/puby 
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produkty spożywcze 

rozrywka/kultura 

odzież/obuwie/akcesoria 

Branże, z których respondenci chcą otrzymywać SMS-y  
o promocjach 

SMS-y z branży odzieżowej oraz rozrywkowej  
w kręgu zainteresowań respondentów 

Pytanie „Jaką branżą byłbyś/byłabyś zainteresowana w kontekście otrzymywania SMS-ów o promocjach  

w sklepach/ punktach usługowych?” zadane zostało grupie respondentów  badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”,  

którzy odpowiedzieli, że chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach w sklepach i punktach usługowych.  

Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 
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Zainteresowanie otrzymywaniem SMS-ów dotyczących ulubionych 
marek produktów i usług 

Internauci chcą otrzymywać informacje SMS-em  
na temat swoich ulubionych marek 

Pytanie „Czy chciałbyś/chciałabyś otrzymywać SMS-em informacje dotyczące ulubionych marek produktów/usług  

np. informacje o nowo otwartych sklepach/punktach usługowych?” zadane zostało respondentom  badania  

„Komunikacja SMS w Polsce 2012”, którzy odpowiedzieli, że chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach  

w sklepach i punktach usługowych. 

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 



SMS Marketing – od czego zacząć? 



Jak wybrać dostawcę usług SMS? 

SMS Marketing – od czego zacząć? 

Pytania, które warto wziąć pod uwagę 

Jaki ruch SMS-owy przewidujemy? 

W jakim celu chcemy wykorzystywać SMS-y?  

Czy  system do realizacji masowych wysyłek SMS spełnia wszystkie wymagania 

Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? 

Jaka jest przepustowość Serwera SMS realizującego wysyłki wiadomości? 

Czy system oferuje możliwość grupowania kontaktów przechowywania dużych 

ilości danych w systemie, pełne raportowanie wysyłek w czasie rzeczywistym 

(live)? 

Czy wysyłki są realizowane przy współpracy bezpośrednio z operatorami GSM?. 

Jakie SMS-y wysyłać – FULL czy ECO?  

Czy usługodawca poza możliwością wysyłania SMS-ów oferuje równolegle inne 

formy komunikacji marketingowej?  
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SMS Marketing – od czego zacząć? 

Jakie powinny być funkcjonalności systemu do 

masowej wysyłki SMS? 

Pytania, które warto wziąć pod uwagę 

Jakie funkcjonalność i możliwości oferuje system do masowej wysyłki SMS-ów?  

Czy standardowe funkcje mogą być rozszerzone przez programistów                               

i dopasowane do potrzeb biznesu? 

Czy usługodawca oferuje dostęp do usług dodatkowych: numery do komunikacji 

dwukierunkowej NDI, ND, SC, SCI, Premium SMS? 

Jakie kanały dostępu do usług masowej wysyłki SMS oferuje usługodawca? 
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Jak mierzyć skuteczność marketingu SMS? 

4 wybrane metody mierzenia skuteczności 

Analiza raportów wysyłki i reakcji odbiorców na otrzymane komunikaty 

Ilu klientów pojawiło się z promocyjnym SMS-em w punkcie sprzedaży? 

Ilu klientów dokonało zakupu produktu lub usługi w sklepie internetowym z 

wykorzystaniem kodu SMS? 

Jak wysyłka SMS wpłynęła na średnią sprzedaży w firmie? 

SMS Marketing – od czego zacząć? 
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Zaniżanie ceny może wiązać się z mniejszą 

przepustowością, sprawnością realizacji wysyłki oraz 

problemami z  bezpieczeństwem operacji. 

 

Firmy oferujące dostęp do najtańszych systemów, mogą 

nie spełniać wszystkich zasad związanych z ochroną 

danych osobowych.  

Mogą również nie dysponować połączeniem do 

wszystkich operatów infrastrukturalnych w Polsce, co 

może oznaczać konieczność korzystania z rozwiązań 

roamingowych.   

 

Może to negatywnie wpłynąć na efektywność                      

i bezpieczeństwo prowadzenia działań 

marketingowych z wykorzystaniem kanalu SMS 

SMS Marketing – od czego zacząć? 

Cena nie powinna być czynnikiem 

decydującym o wyborze dostawcy usług SMS 



Jakie są korzyści z integracji 
funkcjonalności SMS  

z oprogramowaniem firmy? 
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SMS zintegrowany z oprogramowaniem  

robi różnicę dla biznesu 

Rozwiązanie doskonale sprawdza się w obszarze e-commerce, ale nie tylko 

e-sklepy mogą wykorzystać jego potencjał.   

SMS to bardzo skuteczna forma komunikacji z klientami i partnerami. 

Wpływa na usprawnienie procesów biznesowych, umożliwiając szybki przepływ 

informacji.  

Rozwiązanie SerwerSMS.pl jest otwarte na integrację z praktycznie każdym 

systemem. 

Korzyści z integracji SMS z oprogramowaniem firmy 
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Platforma SerwerSMS.pl współpracuje z czołowymi 

producentami oprogramowania w Polsce 

Wybrane integracje: 



Ogłoszenie wyników  
konkursu SMS dla uczestników konferencji 

Generation Mobile 2013 



Dziękuję za uwagę 

 i zapraszam do kontaktu. 


