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ارسال از اپراتور  ١٠٠٠و  ٢٠٠٠و ٣٠٠٠
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نحوه محاسبه  :تعداد ارسال  xتعرفه هر پيامك +

) 50.000هزينه ارسال به ريال( = قيمت نهايي )ريال(

نـكات مـهم:
 -١در صورت درخواست فاكتور رسمي  ،به هزينه پيامك ها  ٩%ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي گردد.
 -٢هر پيامك فارسي  ٧٠كاراكتر و پيامك ﻻتين  ١٦٠كاراكتر مي باشد.
 -٣هزينه ارسال پيامك انگليسي معادل  ٢٫٤برابر فارسي مي باشد.
 -٤در صورت طوﻻني بودن پيامك ارسالي تعرفه در تعداد پيامك ضرب خواهد شد.
 -٥هزينه ارسال پيامك به خطوط ايرانسل با اپراتور  ٥٠٠٠معادل اپراتور  ١٠٠٠و  ٣٠٠٠مي باشد.
 -٦در ارسال پيامك انبوه با اپراتورهاي خطوط مجازي )  ٣٠٠٠ ،١٠٠٠و  (٥٠٠٠٢به خطوط بلك ليست پيامك ارسال نمي شود و
هزينه دريافتي نيز مسترد نمي گردد) .بر خﻼف پنل اس ام اس كه هزينه ارسال ناموفق بازگشت داده مي شود(
 -٧در ارسال پيامك انبوه با سيم كارت به تمام خطوط بلك ليست و غيربلك ليست پيامك ارسال مي گردد.
مزايـاي ارسـال انبـوه بدون خـريد سـامانه پيامـك:
 -١سفارش شما بدون هيچ دغدغه اي توسط كارشناسان شركت انجام مي شود و نياز به كار كردن با نرم افزار در مواقعي كه عجله
داريد وجود ندارد.
 -٢هزينه سامانه پيام كوتاه پرداخت نمي گردد و صرفا هزينه اندك ارسال پرداخت مي شود.
 -٣هزينه ارسال پيامك به صورت انبوه بدون خريد سامانه پيامك در برخي موارد كمتر از هزينه ارسال در سامانه پيامك مي باشد.
معايـب ارسـال انبـوه بدون خـريد سـامانه پيامـك:
 -١هزينه ارسال ناموفق به شما بازگردانده نمي شود.
 -٢گزارش ارسال به صورت شفاهي توسط كارشناسان به شما اعﻼم مي شود و شما گزارش مكتوبي نخواهيد داشت.
 -٣در هر بار سفارش بايد  ،متن پيامك از طريق تلگرام و يا فرم سفارش ارسال و مبلغ مورد نظر به حساب واريز و به شركت اعﻼم
شود.
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