Warunki finansowe współpracy
(ostatnia aktualizacja dokumentu: 01.03.2012)

1. SMS Premium Rate (SMS MO - Mobile Originated)
Wartość prowizji dla Partnera z łącznego, miesięcznego obrotu netto* dla usług 18+ oraz
dla usług komercyjnych (bez ograniczeń wiekowych) wynosi:
Taryfa
Numeracja SMS MO Numeracja SMS MO
Wartości prowizji do
(PLN netto)
dla usług
dla usług 18+
wypłaty dla Partnera
komercyjnych
0,5

70567

n/d

1

71480

71880

2

72480

72880

3

73480

73880

4

74480

74886

5

75480

75880

6

76480

76886

9

79480

79880

47,00% (obrót netto od 10 000zł –
25 000zł)

14

91400

n/d

19

91900

91985

46,00% (obrót netto od 5 000zł –
10 000zł)
45,00% (obrót netto do 5 000zł)

25

92550

92590

50,00% *
(obrót netto ponad 100000zł)

49,00% (obrót netto od 50 000zł –
100 000zł)
48,00% (obrót netto od 25 000zł –
50 000zł)

* przy wyższych wartościach obrotu stawka będzie ustalana indywidualnie
2. SMS Premium Rate (SMS MT - Mobile Terminated)
Wartość prowizji dla Partnera z łącznego, miesięcznego obrotu netto* dla usług 18+ oraz
dla usług komercyjnych (bez ograniczeń wiekowych) wynosi:
Taryfa
Numeracja SMS MT
Wartości prowizji do
(PLN netto)
dla wszystkich usług
wypłaty dla Partnera
0,1 - 25

51000 - 62599

47,00%
(obrót* do 100 000zł)
negocjowalne
(obrót* powyżej 100 000zł)

* przez obrót netto należy rozumieć przychód wygenerowany przez Partnera w systemie CashBill (dla przykładu klient, który w danym
miesiącu uzyskał dla swoich usług 1000 SMS'ów, a każdy z nich o wartości 1,00zł netto otrzymując prowizję w wysokości 50,00%
wygenerował obrót netto równy 500,00zł)
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3. Płatności elektroniczne
Rodzaj płatności

Prowizja pobierana od
transakcji na rzecz
Media Systems

Pośrednictwo finansowe (płatności
kartami VISA i MasterCard oraz
wszystkie dostępne* przelewy bankowe)
Kanał Moneybookers – karty płatnicze,
przelewy elektroniczne
Portfel elektroniczny Moneybookers

2,8 %
nie mniej niż 0,3 zł
3,0 %
+ 1,3 zł za transakcje
2,5 %
+ 1,3 zł za transakcje

Wartości prowizji
do wypłaty dla
Partnera
97,20%

97,00%

97,50%

4. Rozsyłka marketingowa SMS (Broadcast)
SMS marketingowy umożliwia rozsyłanie wiadomości tekstowych do klientów,
którzy nie korzystali z konkretnych usług SMS Premium Rate. W tej usłudze istnieje
możliwość wysyłania wiadomości do całej bazy posiadanych numerów telefonu bądź do
pojedynczych numerów. Usługa ta jest przeznaczona dla firm, które chcą kontaktować się
ze swoimi klientami za pomocą SMS'ów np. powiadamiając o statusie realizacji
zamówienia oraz dla firm, które prowadzą kampanie reklamowe prezentujące nowe
produkty lub usługi.
Nasz system dla rozsyłek marketingowych umożliwia:
•
import bazy numerów do której zostanie zrealizowana wysyłka
•
wybór rodzaju wysyłanego SMS'a (bez nadpisu – wtedy wiadomość wysyłana jest
ze zwykłego, dziesięciocyfrowego numerów np. 600123456 co odbiorcy takiej
wiadomości odpisanie na nią w ciągu 24h; z nadpisem – gdzie jako nadawcę
definiuje się wybraną nazwę do 11 znaków)
•
planowanie rozsyłek SMS na konkretną datę
•
raporty z wysłanych / odebranych SMS'ów
SMS z nazwą nadawcy (z nadpisem do 11 znaków)
Operator GSM

Koszt 1 szt. wiadomości SMS

PL Polkomtel ( Plus GSM )
PL P4 ( Play )
PL PKT Centertel ( Orange )

0,14 PLN netto, do 0,5 mln szt.
0,13 PLN netto, powyżej 0,5 mln szt.

PL Polska Telefonia Cyfrowa ( T-Mobile )
PL Inne
Media Systems ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
tel. +48 32 7641829, tel./fax +48 32 7641848
e-mail: marketing@mediasystems.pl , www.mediasystems.pl

Warunki finansowe współpracy
(ostatnia aktualizacja dokumentu: 01.03.2012)

3

Wysyłka z numeru 9 cyfrowego np. (600123456)
Operator GSM

Koszt 1 szt. wiadomości SMS

PL Polkomtel ( Plus GSM )
PL P4 ( Play )
PL PKT Centertel ( Orange )

0,05 PLN netto, do 0,5 mln szt.
0,04 PLN netto, powyżej 0,5 mln szt.

PL Polska Telefonia Cyfrowa ( T-Mobile )
PL Inne

4. Rozsyłka marketingowa SMS z numeru Premium Rate (Broadcast Premium Rate)
Usługa polega na zorganizowaniu rozsyłki z numeru Premium Rate do bazy
Klientów, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę i korzystali z usług SMS Premium Rate.
Baza numerów odbiorców powinna być dostarczona przez Państwa w ustalonym formacie.
Po wysłaniu ustalonej treści otrzymują Państwo raport z wysyłki uwzględniający numery
oraz czasy wysyłanych wiadomości. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z istniejącej
bazy udostępnianej przez naszą firmę w której znajduje się kilka milionów aktywnych
abonentów sieci GSM.
Wysyłka z numeru 5 cyfrowego np. (71480)
Operator GSM

Koszt 1 szt. wiadomości SMS

PL Polkomtel ( Plus GSM )
PL P4 ( Play )
PL PKT Centertel ( Orange )
PL Polska Telefonia Cyfrowa ( T-Mobile )
PL Inne

0,05 PLN netto, do 1,0 mln szt.
0,04 PLN netto, powyżej 1,0 mln szt.
0,03 PLN netto, powyżej 2,0 mln szt.
0,02 PLN netto, powyżej 3,0 mln szt.
0,01 PLN netto, powyżej 4,0 mln szt.

5. Pozostałe usługi
Nazwa usługi

Koszt netto usługi

Aktywacja konta w systemie CashBill

0,00 zł

Uruchomienie usług SMS Premium Rate (SMS MO)

0,00 zł

Uruchomienie usług SMS Premium Rate (SMS MT)

0,00 zł*
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Uruchomienie punktu płatności elektronicznych

0,00 zł

Abonament za usługi SMS Premium Rate (SMS MO)

0,00 zł

Abonament za usługi SMS Premium Rate (SMS MT)

0,00 zł*

Abonament za punkt płatności elektronicznych

0,00 zł

Wypłata zgromadzonych środków na konto bankowe Partnera

0,00 zł

* W przypadku uruchomienia usługi SMS MT z obsługa sieci T-Mobile opłata aktywacyjna wynosi 1000,00zł netto. W przypadku nie
spełnienia limitu kwotowego tj. 500zł obrotu SMS w sieci T-Mobile (obrót liczony jest w tracie 2 miesięcy) naliczana jest opłata
abonamentowa 1000,00zł netto. U pozostałych operatorów brak opłat. Usługę SMS MT można uruchomić z wyłączeniem sieci TMobile.
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