
İletişim Türü

Metin

- Metin düzenleme

- Bağlantı ön izleme

Medya

- İmaj

- Video 

- Ses

- Zengin Kart

- Zengin Kart Karusel

Konum

Kişi 

Şablon

Ürün Mesajarı

Listeden Cevap Seçimi

Cevap Butonları

Zaman Seçimi

OAuth2

Müşteri Uygulaması

Ödeme

WhatsApp Business
Kamu hizmetlerinde mi 
çalışıyorsunuz? WhatsApp'ın 
'Kişi' özelliğini kullanarak bir 
randevu alındığında 
tesisatçının iletişim bilgilerini 
müşteriyle paylaşın.

RCS
Etkinliklerde mi çalışıyorsunuz? 
RCS'in 'Konum' özelliğini 
kullanarak misafirlere park 
yerlerini veya etkinlik için en 
yakın tren istasyonunu bildirin.

SMS
Sağlık ve güzellik alanında mı 
çalışıyorsunuz? Müşterilerinize 
yaklaşan randevu tarihlerini ve 
saatlerini hatırlatmak için SMS 
mesajlaşmanı kullanın.

Viber
Seyahat ve eğlence alanında 
mı çalışıyorsunuz? Tatil 
promosyonlarını paylaşmak 
için Viber'ın 'Görsel' özelliğini 
izinli kullanın.

Twitter
Profesyonel hizmetlerde mi 
çalışıyorsunuz? 'Video' özelliğini 
kullanarak müşterilerin 
sorularını derinlemesine video 
demolarla yanıtlayın.

Instagram Messaging
Perakende ve e-ticaret 
alanında mı çalışıyorsunuz? 
En yeni ürün broşürlerinizi 
müşterilerinizle paylaşmak 
için 'Zengin Kart Karuseli' 
özelliğini kullanın..

Facebook Messenger
Bağış sektöründe mi 
çalışıyorsunuz? Bağış toplama 
etkinliklerinden en son 
güncellemeleri paylaşmak için 
Facebook Messenger'ın 'Görsel' 
özelliğini kullanın..

Facebook Messenger

Şu ana kadar 
50000 TL topladık. 
Tüm desteğiniz için 
teşekkür ederiz.

Hedefimize 
ulaşmamıza yardımcı
olmak için lütfen
bağlantıya tıklayın.

WhatsApp

Yarınki randevunuz için 
iletişim bilgilerini 
aşağıda bulabilirsiniz.
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Apple Messages   
for Business
Konut sektöründe mi 
çalışıyorsunuz? 
Müşterilerin görüntüleme 
ve randevu rezervasyonu 
yapmasını sağlamak için 
"Zaman Seçimi" özelliğini 
kullanın.

Google's Business 
Messages
Otomotiv sektöründe mi 
çalışıyorsunuz? Google’s 
Business Messages’ın 
'Zengin Kart' özelliğini 
kullanarak galerinizdeki 
en yeni otomobillerin 
görsellerini paylaşın.

Merhaba, 23 Nisan Cumartesi günü saat 
10:15'te bir kontrol randevunuz var. 

Yeniden düzenlemek isterseniz lütfen 
bizi arayın..

Markanız

Mesaj 1 dakika önce

Messages

10:30, teşekkürler

Evi yarın saat kaçta 
görmek istersiniz, 
10:30'da mı yoksa 
14:30'da mı?

Google’s Business 
Messages

Beğeneceğinizi düşündüğümüz en 
yeni araçlarımızdan bazılarının 
resimlerini aşağıda bulabilirsiniz..

For You...

  B
ilet

Sektörünüz için 
Diyaloğa Dayalı 
Mesajlaşma.
Zengin Özellikler ile Müşteri 
Deneyiminizi Geliştirin.

WhatsApp Business, Google’s Business 
Messages ve Facebook Messenger gibi 
diyaloğa dayalı kanallar, sektörünüz ne 
olursa olsun müşterilerinizin deneyimini 
geliştirmek için birçok özellik sunar. Hangi 
kanalların medya ve sesten konum ve iletişim 
seçeneklerine kadar işletmenizin ihtiyaç 
duyduğu özellikleri sunduğunu anlamak için 
tablomuzu inceleyebilirsiniz.


