Tilbud fra ViaNett AS
Kunde: ……………………………………………………….
Tjenestens formål:
Å ta betalt for ulike tjenester via SMS i følgende kategorier: Donasjon og varer og tjenester
Som kunde må man velge ledige kodeord på våre kortnummere (2380 og 26128). I det
generelle tilbudet bruker vi kodeordet «ORG» som eksempel.

Slik kan tjenesten fungere:
1. Send «ORG 100» til 2380 for å gi en donasjon på kroner 100 til «Din Organisasjon»
Svar: Takk for ditt bidrag på kroner 100,- «Din Organisasjon»
2. Send «ORGSHIRT» til 2380 for å kjøpe T-skjorten fra «Din Organisasjon»
Svar: «Du ønsker å kjøpe en T-Skjorte for 100,- Svar «Ja» på denne meldingen
for å bekrefte kjøpet. T-Skjorten blir sendt til Ola Normann, Adressevien 1,
1500 Moss. Dersom du vil endre navn og adresse, svar «Ja» etterfulgt av
korrekt navn og adresse.»
3. Send «ORGMEDLEM» til 2380 for å bli medlem hos «Din Organisasjon»
Medlemskapet koster 200,Svar: Takk for at du betalte 200,- i medlemskontingent for medlemskap hos
oss. Her kan du følge med på våre prosjekter: http://vnt.no/f8e7 Mvh. Din
Organisasjon»
4. Send «ORGBILLETT» til 2380 for å kjøpe en billett til «Eventet». Billetten koster 200,Svar: «Du ønsker å kjøpe en Billett til kr. 200,- Svar «Ja» på denne meldingen
for å bekrefte kjøpet. Billetten gjelder for Ola Normann. Dersom du vil at
Billetten skal gjelde for en annen svarer du «Ja» etterfulgt av korrekt
mobilnummer navn og adresse.»

Oppslag:
ViaNett kan kjøre direkte oppslag på betalingene slik at «Din Organisasjon» får korrekte
medlemsopplysninger.
Tjenesten fungerer slik: Nytt medlem sender «ORGMEDLEM» til 2380
Medlemmet mottar svar:
«Takk for at du ønsker å bli medlem hos «Din Organisasjon». Medlemskapet koster kr. XXX
pr. år. Vi har registrert følgende opplysninger på deg: Ola Normann, Adresseveien 1, 1500
Moss. Dersom dette ikke stemmer, kan du svare på denne meldingen med korrekt
informasjon. Mvh. Din Organisasjon».
Alle endringer fra kunde blir sortert slik at dere kan se gjennom/rette hva medlemmet har
skrevet.
Medlemmet mottar svar (når navn og adresse ikke kan hentes opp):
Dersom det ikke finnes noe informasjon på medlemmet, vil medlemmet kunne motta
følgende melding: «Takk for at du ønsker å bli medlem hos Din Organiasjon».. Medlemskapet
koster kr. XXX pr. år. Vi finner ikke noen opplysninger på deg. Vi setter pris på om du kan
svare på denne meldingen med komplett navn og adresse slik at vi får registrert deg korrekt i
vår medlemsdatabase. Mvh. Din Organsisasjon »

Komplett medlemsdatabase hos ViaNett:
Dersom ViaNett får en komplett liste over medlemmer, vil denne databasen videre
oppdateres etterhvert som nye medlemmer melder seg inn. Dere kan skrive ut/eksportere
medlemsdatabasen/lister med betalingsstatus m.m. etter eget ønske.

Dialog til medlemmer
Dere kan sende ut informasjon til medlemmer etter eget ønske via SMS. Man kan velge å
bygge opp en database over de som gir samtykke til dialog i markedsføringssammenheng og
annet.

Oppgradert kommunikasjonsverktøy
Dere vil kunne sende ut informasjon med link til en mobilside som kan settes opp på
egenhånd. Mobilsiden kan inneholde bilder, film, tekst, kart m.m. For å se et eksempel på
denne løsningen, send «VIANETT» til 2065. Demoen er gratis.

Priser:
Kategori: Donasjon, varer og tjenester

(Prisene gjelder for organisasjoner)

1. Kostnad: 10%
Transaksjonskostnad: 3,Pr. mnd: 85,-

Anbefalt på omsetning under 7.000,- pr. mnd.

2. Kostnad: 6%
Transaksjonskostnad: 3,Pr. mnd: 399,-

Anbefalt på omsetning mellom 7.000,- og 125.000,- pr. mnd.

3. Ved omsetning over 125.000,- pr. mnd., ta kontakt.

Etablering:
Kr. 1.500,- ( 2 kodeord er inkludert)
Pr. SMS :
Kr. 0,59 (Ved SMS-utsendelser)
Innkommen dialog:
Kr. 0,59 (Ved meldinger som sendes inn)
Oppslag:
Kr. 1,50 pr. oppslag
Pr. ekstra kodeord:
Kr. 200,- i etablering/ Kr. 50,- pr, mnd.
Utbetaling ved belastning av mobilregning: 45 dager etter måned for donasjon.
Dersom man ønsker at kunden også skal kunne betale med kredittkort:
Etablering av kredittkort betaling:
2.000,Pr. transaksjon:
Samme satser som betaling via mobilregningen
Utbetaling ved belastning via kredittkort: 15 dager etter måned for betaling

Eksempel på tilbud til kunde om å betale med kredittkort:
Tusen takk for din gave på kroner 50,- til Kirken. Ditt bidrag betyr mye for oss. Dersom du
ønsker at denne gaven skal belastes ditt kredittkort istedenfor din mobilregning, må du
registrere kortet ditt på denne linken innen 24 timer. http://vnt.no/n2k1

Jeg trenger følgende info for å kunne sette opp en avtale:
Donasjon
Varer og tjenester

Kodeord 1: ……………………….. Kodeord 2: ………………………….
Kodeord 1: ……………………….. Kodeord 2: ………………………….

(2 kodeord er inkludert i etableringen)
Velg ønsket prisnivå:
Prisnivå 1
Prisnivå 2

Pr. mnd. 85,Pr. mnd. 399,-

Foretak/organisasjon: …………………………………………………..
Org. nr. : …………………………………………….
Web: ……………………………………………………..
Styreformann/Daglig leder/Signaturberettiget.:……………………………………………………………………..
Mail: ………………………………………………………
Mobilnummer:……………………………………….
Kontaktperson(er): ………………………………………….……………….
Mail: ………………………………………………………
Mobilnummer:……………………………………….
Post adresse: ……………………………………..
By/Postnr.:…………………………………………
Besøksadresse : …………………………………………………….
By/Postnr.: ………………………………………………………..
Kontonummer som skal brukes: ……………………………………….
Ønsket takke tekst på kvitterings SMS: ………………………………………………………………………………………..
Mvh.
Torstein Syvertsen
Markedssjef / Forretningsutvikler
Mobil: 93028660
Mail: torstein@vianett.no

