
Klar besked!
SMS-service.dk sikrer målrettet og lynhurtig information 
til beboere, afdelinger og brugere i boligorganisationer.



Kommunikation – på den nemme måde

Boligorganisationer har ofte et stort behov for at kommunikere informationer ud til beboere og viceværter 
i afdelingerne, og med SMS-service.dk fra Blue Idea, (har) du et effektivt redskab til at sende målrettede 
beskeder til alle i målgruppen. 

SMS-service.dk fungerer som et brugervenligt online værktøj, med mulighed for integration på egen 
hjemmeside, Facebook og mobile sider. Løsningen er ekstremt velegnet til at kommunikere lige fra praktiske 
informationer som afbrydelser i vand- og varmeforsyningen, måleraflæsning , renoveringsarbejde, trappe-
vask og til fremtidige mødeindkaldelser til beboermerne  samt reminder om fraflyttesyn. 

Altid opdateret og klar til brug
SMS-service.dk indeholder en database over alle 
mobilnumre i Danmark, som automatisk opdateres 
hver dag. Derved er du sikret adgang til en komplet 
liste over mobilnumre på boligorganisationens 
forskellige adresser og afdelinger, uden du at skulle 
bruge ekstra tid på at vedligeholde flere kundedata-
baser. Derudover kan der oprettes relevante medar-
bejdere og samarbejdspartnere som faste modtagere 
af beskederne. Det er nemt at sende direkte information 
ud med SMS. Du skal blot krydse af ved de ønskede 
afdelinger, gader, opgange, lejligheder eller grupper, 
skrive tekstbeskeden og trykke send. På under 1 
time kan op til 500.000 mobilbrugere modtage din  
beskeden.

Mobiltelefon i mere end
90 % af husstandene

Med over 8 millioner mobiltelefoner i 
Danmark, er SMS-beskeder et effektivt 
medie til kommunikation af vigtige 
informationer og varsling. Du rammer 
i gennemsnit over 90% af din mål-
gruppe, når du sender beskeder ud via 
SMS-Service.dk

Vil du vide mere – så ring til os på + 45 70 20 53 53 , eller send os en mail og vi ringer dig op for en dialog...



Udnyt mund-til-mund metoden effektivt 

Den hastige vækst i sociale medier som Facebook, MySpace og Twitter rummer et stort potentiale for 
markedsføring og kommunikation.

Effektiv viral markedsføring: Tip-en-Ven
Blue Idea har udviklet Tip-en-Ven som en logisk konsekvens af den måde, som de sociale medier fungerer på.  
Filosofien er, at vi også i de sociale medier foretrækker at omgås personer, som ligner os og har nogenlunde 
de samme interesser og baggrund. 
Tip-en-Ven-løsningen åbner enkelt og effektivt op for viral markedsføring af målrettede budskaber, som bru-
gere af sociale medier kan identificere sig med og gerne vil anbefale videre til venner og bekendte.
 

Alsidig markedsføringskanal
Tip-en-Ven kan etableres som et kampagnesite eller som del af en eksister-
ende hjemmeside - eller begge dele - og bakkes op af f.eks. bannerannoncering på  
Facebook. Alle elementer lægges til rette på forhånd, så det er enkelt og hurtigt for brugerne at sende 
det ønskede tip. 
Tip-en-Ven-løsningen tilpasses til specifikke ønsker 
og behov i et tæt samarbejde din virksomhed eller med reklamebureauer, der ønsker at råde over 
effektive virale markedsføringsværktøjer.
  

- eller kontakt Blue Idea på +45 70 20 53 53 eller flemming@blueidea.dk

Besked til alle lejemål med hurtig kommunikation

SMS-service.dk giver blandt andet adgang til følgende funktioner og fordele: 

 Online system med log-in. 

 Dagligt opdateret database med samtlige danske mobilnumre fra mere end 
100 teleselskaber. 

 Alle lejemål i boligorganisationen informeres på få minutter. 
 Systemet har samlet kapacitet til at nå 500.000 mobiltelefoner 
 i timen.

 Stor valgfrihed: Send beskeder til alle boliger eller , gå målrettet efter en 
enkelt opgang eller  udvælge den enkelte beboer. 

 Automatisk rapport over alle boliger, både dem der har modtaget beskeden 
og dem der ikke har. Derved har du en oversigt over, hvor de traditionelle 
informationsbreve eller opslag fortsat skal benyttes som supplement. 

 Mulighed for at tilmelde/afmelde mobilnumre via sms og modul på egen 
hjemmeside, for at sikre at borgerne kan tilmelde hemmelige mobilnumre 
og arbejdstelefoner, eller slette børns mobilnumre fra listen.

 SMS-beskederne er gratis for modtagerne.

 Metoden med at sende SMS-beskeder er fuldt lovlig ifølge Datatilsynet, når 
du har en kunderelation til modtageren, og en berettiget interesse og et 
sagligt formål med informationen.

 Beboerne har mulighed for at tilknytte en e-mail adresse og dermed også 
modtage dine oplysninger pr. mail



Hvem er Blue Idea?
Blue Idea udvikler forskellige former for intelligent digital kommunikation. 
Vi tager udgangspunkt i kendte produkter, med det formål at åbne nye 
muligheder og markeder. Virksomheden er stiftet af Flemming Bøgely, der har 
arbejdet med kommunikation siden 1990, blandt andet for kunder som TDC, 
Danske Bank og IDA – Ingeniørforeningen. 
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SMS-service.dk – fleksibelt kommunikationssystem
En række boligorganisationer over hele landet over, har allerede set gevinsten ved SMS-service.dk. Fleksibiliteten 
i systemet gør det muligt at skræddersy en effektiv kommunikationskanal, som er tilpasset selskabets ønsker  
og krav.  
 
Se udvalgte referencer nedenfor og få yderligere inspiration på www.blueidea.dk. 

Frederikshavn Boligforening:  . . sender servicemeddelelser om blandt andet driftsforstyrrelser til foreningens  
 3.190 boliger fordelt på 8 forskellige lokationer.

Østjysk Boligadministration . . . . Boligselskab med ca. 2.300 almene ungdoms- og familieboliger i Ry og Aarhus.

AAB Silkeborg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 afdelinger med i alt 2.555 almene boliger i form af familieboliger,
 ældreboliger og ungdomsboliger i Silkeborg Kommune.

Nordvest Administrationen . . . . . en sammenslutning af 3 vestjyske boligselskaber med base i Holstebro ved
 boligselskabet Sct. Jørgen, med i alt 4.000 lejemål.


