េហតុ អ្វីេសវា SMS Blasting មានសារសំ ខាន់ ស្រមាប់ អាជីវកម្ម េ កម្ព ជា
ុ ?
េ ក្ន ុងចំ េណាមវិធីសា្រស្ដ េធ្វ ើទីផ រនានា េសវាកម្ម SMS Blasting គឺ ជាមេធ បាយដមាន្របសិ ទ្ធភាពបំ ផុត េ កម្ព ុ
ជាេដើម ីជូនដណឹងដល់ អតិ ថិជនអំ ពី្របូម៉ូសិ នតាមរដូវកាល ការសេមា្ពធផលិ តផល និងេសវាកម្ម ថ្មីៗ និ ងការជូនដណឹង
សំ ខាន់ ៗ ដល់ ្រកុមមនុស ែដលបានេ្រគាងទុកជាមុ ន ។ ជាឧទាហណ៍ េសវាេនះ អាច្រតូវបានេ្របើេដាយ្រគឹ ះសា្ថនអប់ រំ
េដើម ី្របកាសពីកម្ម វិធីសិក ថ្មីៗរបស់ សាលា ឬព័ត៌មានសំ ខាន់ ៗេផ ងេទៀត ដល់ េលាក្រគូអ្នក្រគូ បុ គ្គ លិកសិ ក និង
សិ ស និ ស ិត។ េសវា SMS Blasting ធានាបានថា សាររបស់ េលាកអ្ន ក នឹងេផ្ញើេ ដល់ បុ គ្គ លទាំងេនាះ ខណៈែដលវិធី
សា្រស្ដ ដៃទដូចជាេហ្វ សប៊ុ កជាេដើម ពុំអាចេធ្វ ើបាន ។

អាជីវកម្ម មួ យចំ នួន ព យាមេផ្ញើសារជាេ្រចើន េ កាន់ អតិ ថិជនេគាលេ របស់ ខ្ល ួនម្ដ ងមួ យ តាមរយៈការសរេសរសារ
និងេផ្ញើេ កាន់ ទូរសព្ទៃដរបស់ អតិ ថិជន។ វិធីេនះ ទាមទារឱ មានការខិ តខំ ខា្លំង ចំ ណាយេពលេវលា និងថវិកាេ្រចើន េបើ

េធៀបនឹងការេ្របើ្របាស់ េសវា SMS Blasting របស់ េមគង្គណិត ។ េសវា SMS Blasting មានលក្ខ ណៈខុ សពីការេផ្ញើ
សារម្ដ ងមួ យ េសវាេនះ គឺ ជាវិធីសា្រស្ដ េផ្ញើសារេលឿនរហ័ សទាន់ ចិត្ដ េ កាន់ អតិ ថិជនេគាលេ យា៉ងងាយ្រសួល
េដាយសន ំសំៃចេពលេវលា និងថវិកា ។ អ្វី ែដលេលាកអ្ន ក្រតូវេធ្វ ើ គឺ សរេសរេ្រតៀមនូវសារ ែដលេលាកអ្ន កចងេផ្ញើ
េ កាន់ អតិ ថិជន និងបញ្ច ូល(Upload) បញ្ជី ទិន្ន័យេលខទូរសព្ទៃដរបស់ អតិ ថិជន ចូ លេ ក្ន ុងមា៉សុី ន API េហើយ
េលាកអ្ន កអាចេផ្ញើសារេ កាន់ អតិ ថិជនរបស់ ខ្ល ួន ក្ន ុងេពលែតមួ យតាមរយៈបណា
្ដ ញទូរសព្ទជាេ្រចើនបណា
្ដ ញដូចជា
(Smart, Cellcard, Metfone និងបណា
្ដ ញទូរសព្ទដៃទេទៀត.....) ។
េសវា SMS Blasting អាចហុ ចលទ្ធផលគាប់ ្របេសើរ ជាពិេសសការេធ្វ ើ្របូម៉ូសិ ន ស្រមាប់ អតិ ថិជន ែដលជាសមាជិក
ឬអតិ ថិជន ែដលនិយមគាំ្រទេ្របើផលិ តផល ឬេសវារបស់ េលាកអ្ន ក ។ អាជីវកម្ម អាចទទួលបានអត្ថ ្របេយាជន៍ជា
េ្រចើន និងបេង្កើន្របាក់ ចំ ណូល តាមរយៈការេ្របើ្របាស់ ទិន្ន័យរបស់ អតិ ថិជន ែដលមាន្រសាប់ ែដលពួកេគ្របមូ លបានពី
កម្ម វិធីជួបជុសមាជិកភាព និងកម្ម វិធីសំខាន់ ៗនានា េដើម ីេផ្ញើសារអំ ពី្របូម៉ូសិ នេដាយផា្ទល់ េ កាន់ ្រកុមអតិ ថិជន ែដល
មានចំ ណាប់ អារម្ម ណ៍េលើេសវា ឬផលិ តផលរួចេហើយ េដើម ីឱ ពួកគាត់ អេញ្ជ ើញមកកាន់ ហាងរបស់ េលាកអ្ន កម្ដ ង
េទៀត ទទួលយក្របូម៉ូសិ នបញ្ច ុះតៃម្ល ឬ្រជាបពីការសេមា្ពធលក់ ផលិ តផលថ្មីៗ និងការជូនដណឹងេផ ងៗ។

េតើេលាកអ្ន កបាន្រជាប ែដរ ឬេទថា ្រកុមហ៊ុ នធំ ៗជាេ្រចើន េ ទូទាំងសកលេលាក បានដាក់ បញ្ច ូលេសវា SMS
Blasting ចូ លេ ក្ន ុងយុ ទ្ធសា្រស្ដ េធ្វ ើទីផ ររបស់ ពួកេគ? ្រកុមហ៊ុ នធំ ៗដូចជា Facebook, CNN, Express, IKEA,
Reebok, Petco, និង Tommy Hilfiger បានេ្របើេសវា SMS Blasting េដើម ីព្រងីកវិសាលភាពអាជីវកម្ម របស់ ខ្ល ួន
្របកបេដាយ្របសិ ទ្ធភាពខ្ព ស់ និងចំ ណាយថវិកាតិ ច ។
អាជីវកម្ម ទាំងឡាយ អាចទទួលបានអត្ថ ្របេយាជន៍គាប់ ្របេសើរពីការេ្របើ្របាស់ េសវា SMS Blasting របស់ េមគង្គណិ
ត ។ េសវាេនះ គឺ ជាយុ ទ្ធសា្រស្ដ េធ្វ ើទីផ រដមាន្របសិ ទ្ធភាពបំ ផុតមួ យ េដើម ីេផ្ញើសារសំ ខាន់ ៗ អំ ពីផលិ តផល េសវា និង

្របូម៉ូសិ ននានា េ កាន់ អតិ ថិជនេគាលេ ។ អ្វី ែដលជាចំ ណុចខា្លំងៃនេសវាេនះគឺ បញ្ជ ូនសារេ េលឿនរហ័ សទាន់ ចិត្ដ
បត់ ែបនតាមសា្ថនភាព េ ដល់ អតិ ថិជន អ្រតាៃនការចុ ចេមើលខ្ព ស់ និងមានតៃម្ល សមរម ។
េសវា MekongSMS របស់ េមគង្គណិត េប្ដ ជា្ញចិ ត្ដខ្ពស់ក្ន ុងការជួយដល់ អាជីវកម្ម ទាំងឡាយ េ កម្ព ុជា ឱ អាចបញ្ច ូល
នូវការេធ្វ ើទីផ រតាមរយៈេសវា SMS ចូ លេ ក្ន ុងយុ ទ្ធសា្រស្ដ ទីផ ររបស់ ពួកេគ េដើម ទា
ី ញផលចំ េណញឱ កាន់ ែត
េ្រចើនពីការវិនិេយាគែផ្នកទីផ រតាមរយៈវិធីេធ្វ ើទីផ រ ដសាមញ្ញ េលឿនរហ័ សទាន់ ចិត្ដ និងមានសុ វត្ថិ ភាពខ្ព ស់មួ យេនះ ។
េលើសពីេនះេ េទៀត តាមរយៈសមត្ថ ភាពផ្ដល់ Branded Sender Name ដល់ អាជីវកម្ម របស់ េលាកអ្ន ក េសវា SMS
របស់ េមគង្គណិត អាចជួយឱ អតិ ថិជន េមើលេឃើញពាណិជ្ជស ្ញ របស់ េលាកអ្ន កបានកាន់ ែតេ្រចើន និងេធ្វ ើឱ អតិ ថិជន
ចងចាំពាណិជ្ជនាមរបស់ េលាកអ្ន ក េ ក្ន ុងចិត្ដ េ េពលែដលពួកេគ ្រតូវការជាវផលិ តផល ឬេសវាជាក់ លាក់ ណា
មួ យ ។
អំ ពីេមគង្គណិត
ចាប់ តាំងពីឆា្នំ ២០០៦ មក េមគង្គ ណិ តទទួ ល បានអាជា្ញ ប័ ណ្ណ ជា្រកុ មហ៊ុ នផ្គ ត់ ផ្គ ង
េសវាអុី នធឺ ណិ ត (ISP) ្រកុ មហ៊ុ នផ្គ ត់ ផ្គ ង ការេដាះដូ រ េសវាអុី នធឺ ណិ ត (IXP)
មជ មណ្ឌ លេដាះដូ រ ទិ ន្ន ន័ យ អុី នធឺ ណិ ត (IDX) ពី ្រកសួ ងៃ្របសណី យ៍ និ ង ទូ រ គមនាគមន៍ ៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ព ុ ជា ។ េមគង្គ ណិ តផ្ដ ល់ ជូ ន េសវាយា៉ ងទូ លំ ទូ លា យ្រសបតាមត្រមូ វការរបស់ អតិ ថិ ជ នរាប់ ពី េសវាអុី នធឺ ណិ ត
និ ង េសវាតភា្ជ ប់ បណា
្ដ ញនានាដូ ច ជាេសវា IPLC/DPLC/VPN េសវា cloud និង hosting េសវារក ទុកទិន្ន័យេ
មជ មណ្ឌលទីន្ន័យ េសវា្រគប់ ្រគង េសវាលក់ ដុ និងដេណាះ្រសាយបេច្ច កវិទ ព័ត៌មាន ។ ពិេសសជាងេនះេ េទៀត េម
គង្គណិតមានសមត្ថ ភាពផ្ដល់ជូនអុី នធឺ ណិតហា្វយប័ រអុ បទិកបេច្ច កវិទ ចុ ងេ្រកាយ ែដលមានេល នេលឿនដល់ អតិ ថិ
ជនស្រមាប់ េ្របើ្របាស់ ក្ន ុងអាជីវកម្ម និងលំ េ ឋាន ្រពមទាំងជនួយែផ្នកបេច្ច កេទសលំ ដាប់ ខ្ព ស់ ដល់ អតិ ថិជន ២៤
េមា៉ងក្ន ុងមួ យៃថ្ង ៧ ៃថ្ងក្នុងសបា្ដហ៍ និង ៣៦៥ ៃថ្ងក្នុងមួ យឆា្នំ ។
េគហទំព័រ៖ www.mekongnet.com.kh
អំ ពី MekongSMS
េមគង្គណិត គឺ ជា្រកុមហ៊ុ នផ្ដល់េសវា SMS យូ រជាងេគ និងទទួលបានទំនុកចិ ត្ដខ្ពស់បំ ផុត េ កម្ព ុជា ។ េដាយបានសហ
ការជាផ្លូវការ ជាមួ យ្រកុមហ៊ុ នទូរគមនាគមន៍ទូរសព្ទចល័ តទាំងអស់ ((Smart, Cellcard, Metfone, Seatel)
MekongSMS មានសមត្ថ ភាពេផ្ញើសារ SMS េ កាន់ បណា
្ដ ញទូរសព្ទចល័ តទាំងអស់ េ កម្ព ុជា ។ MekongSMS ផ្ដល់
ជូនេសវា ែដលមានសុ វត្ថិ ភាព និងគួ រជាទីទុកចិ ត្ដបំផុត េដើម ីេផ្ញើកូដ OTP េលខកូ ដប ្ជ ក់ ( verification codes) ការ
ជូនដណឹងសំ ខាន់ នានា និងការេធ្វ ើទីផ រតាមរយៈសារ SMS ។ តាមរយៈ្រចកផ្លូវេ្រចើន(routes) ការ្រគប់ ្រគង ២៤

េមា៉ង និង្រកុមជនួយែផ្នកបេច្ច កេទស្របកបេដាយជនាញវិជា្ជជីវៈ េទើប MekongSMS ធានាបានថា សាររបស់ េលាក
អ្ន ក្រតូវបានេផ្ញើដល់ អតិ ថិជនទាន់ េពលេវលា ្រគប់ េពល។
េគហទំព័រ៖ www.mekongsms.com
ស្រមាប់ ព័ ត៌មានបែន្ថម សូ មទំនាក់ ទំនងមកកាន់ េយើងខ្ញំ ុ តាមរយៈេលខ៖
Deskphone: 023 22 66 22
Mobile (Smart): 093 299 858
Mobile (Metfone): 097 610 3890
Mobile (Cellcard): 012 568 716
Facebook: MekongNet-Messenger
Telegram: MekongNet-Telegram
LinkedIn: MekongNet-Linkedin
Google Maps: MekongNet-Google-Map
Website: MekongNet-Website

