
េហតុអ្វី េសវា SMS Blasting មានសារសំខាន់ស្រមាប់អាជវីកម្ម  េ កម្ពជុា?  

េ ក្ន ុងចំេណាមវធីិសា្រស្ដេធ្វើទីផ រនានា េសវាកម្ម  SMS Blasting គឺជាមេធ បាយដមាន្របសិទ្ធភាពបំផុត េ កម្ព ុ
ជាេដើម ីជូនដណឹងដល់អតិថិជនអំពី្របូមូ៉សិនតាមរដូវកាល  ការសេមា្ព ធផលិតផល និងេសវាកម្មថ្មីៗ និងការជូនដណឹង
សំខាន់ៗ  ដល់្រកុមមនុស  ែដលបានេ្រគាងទុកជាមុន ។ ជាឧទាហណ៍ េសវាេនះ អាច្រតូវបានេ្របើេដាយ្រគឹះសា្ថ នអប់រំ
េដើម ី្របកាសពីកម្ម វធីិសិក ថ្មីៗរបស់សាលា ឬព័ត៌មានសំខាន់ៗេផ ងេទៀត ដល់េលាក្រគូអ្នក្រគូ បុគ្គលិកសិក  និង
សិស និស ិត។ េសវា SMS Blasting ធានាបានថា សាររបស់េលាកអ្នក នឹងេផ្ញើេ ដល់បុគ្គលទំាងេនាះ ខណៈែដលវធីិ
សា្រស្ដដៃទដូចជាេហ្វសបុ៊កជាេដើម ពំុអាចេធ្វើបាន ។   

 

 
អាជីវកម្ម មួយចំនួន ព យាមេផ្ញើសារជាេ្រចើន េ កាន់អតិថិជនេគាលេ របស់ខ្លួនម្ដងមួយ តាមរយៈការសរេសរសារ 
និងេផ្ញើេ កាន់ទូរសព្ទៃដរបស់អតិថិជន។ វធីិេនះ ទាមទារឱ មានការខិតខំខា្ល ំង ចំណាយេពលេវលា និងថវកិាេ្រចើន េបើ



េធៀបនឹងការេ្របើ្របាស់េសវា SMS Blasting របស់េមគង្គណិត ។  េសវា SMS  Blasting មានលក្ខណៈខុសពីការេផ្ញើ
សារម្ដងមួយ  េសវាេនះ គឺជាវធីិសា្រស្ដេផ្ញើសារេលឿនរហ័សទាន់ចិត្ដ  េ កាន់អតិថិជនេគាលេ យ៉ាងងាយ្រសួល 
េដាយសន ំសំៃចេពលេវលា និងថវកិា ។ អ្វី ែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វើ គឺសរេសរេ្រតៀមនូវសារ ែដលេលាកអ្នកចងេផ្ញើ
េ កាន់អតិថិជន និងបញ្ចូល(Upload) បញ្ជីទិន្ន័យេលខទូរសព្ទៃដរបស់អតិថិជន ចូលេ ក្ន ុងម៉ាសីុន  API  េហើយ
េលាកអ្នកអាចេផ្ញើសារេ កាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ក្ន ុងេពលែតមួយតាមរយៈបណា្ដ ញទូរសព្ទជាេ្រចើនបណា្ដ ញដូចជា  
(Smart, Cellcard, Metfone និងបណា្ដ ញទូរសព្ទដៃទេទៀត.....) ។  

េសវា SMS Blasting អាចហុចលទ្ធផលគាប់្របេសើរ ជាពិេសសការេធ្វើ្របូមូ៉សិន ស្រមាប់អតិថិជន ែដលជាសមាជិក 
ឬអតិថិជន ែដលនិយមគាំ្រទេ្របើផលិតផល ឬេសវារបស់េលាកអ្នក ។ អាជីវកម្ម  អាចទទួលបានអត្ថ្របេយាជន៍ជា
េ្រចើន និងបេង្កើន្របាក់ចំណូល តាមរយៈការេ្របើ្របាស់ទិន្ន័យរបស់អតិថិជន ែដលមាន្រសាប់ ែដលពួកេគ្របមូលបានពី
កម្ម វធីិជួបជុសមាជិកភាព និងកម្ម វធីិសំខាន់ៗនានា េដើម ីេផ្ញើសារអំពី្របូមូ៉សិនេដាយផា្ទ ល់ េ កាន់្រកុមអតិថិជន ែដល
មានចំណាប់អារម្មណ៍េលើេសវា ឬផលិតផលរចួេហើយ េដើម ីឱ ពួកគាត់អេញ្ជើញមកកាន់ហាងរបស់េលាកអ្នកម្ដង
េទៀត ទទួលយក្របូមូ៉សិនបញ្ចុះតៃម្ល  ឬ្រជាបពីការសេមា្ព ធលក់ផលិតផលថ្មីៗ និងការជូនដណឹងេផ ងៗ។  

 
េតើេលាកអ្នកបាន្រជាប ែដរ ឬេទថា ្រកុមហុ៊នធំៗជាេ្រចើន េ ទូទំាងសកលេលាក បានដាក់បញ្ចូលេសវា SMS 
Blasting ចូលេ ក្ន ុងយុទ្ធសា្រស្ដេធ្វើទីផ ររបស់ពួកេគ? ្រកុមហុ៊នធំៗដូចជា Facebook, CNN, Express, IKEA, 
Reebok, Petco, និង Tommy Hilfiger បានេ្របើេសវា SMS Blasting េដើម ីព្រងីកវសិាលភាពអាជីវកម្ម របស់ខ្លួន 
្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងចំណាយថវកិាតិច ។    

អាជីវកម្មទំាងឡាយ អាចទទួលបានអត្ថ្របេយាជន៍គាប់្របេសើរពីការេ្របើ្របាស់េសវា SMS Blasting  របស់េមគង្គណិ
ត ។ េសវាេនះ គឺជាយុទ្ធសា្រស្ដេធ្វើទីផ រដមាន្របសិទ្ធភាពបំផុតមួយ េដើម ីេផ្ញើសារសំខាន់ៗ អំពីផលិតផល េសវា និង



្របូមូ៉សិននានា េ កាន់អតិថិជនេគាលេ ។ អ្វី ែដលជាចំណុចខា្ល ំងៃនេសវាេនះគឺ បញ្ជូនសារេ េលឿនរហ័សទាន់ចិត្ដ  
បត់ែបនតាមសា្ថ នភាព េ ដល់អតិថិជន  អ្រតាៃនការចុចេមើលខ្ពស់ និងមានតៃម្លសមរម ។  

េសវា MekongSMS របស់េមគង្គណិត េប្ដជា្ញ ចិត្ដខ្ពស់ក្ន ុងការជួយដល់អាជីវកម្មទំាងឡាយ េ កម្ព ុជា ឱ អាចបញ្ចូល
នូវការេធ្វើទីផ រតាមរយៈេសវា SMS ចូលេ ក្ន ុងយុទ្ធសា្រស្ដទីផ ររបស់ពួកេគ េដើម ទីាញផលចំេណញឱ កាន់ែត
េ្រចើនពីការវនិិេយាគែផ្នកទីផ រតាមរយៈវធីិេធ្វើទីផ រ ដសាមញ្ញ េលឿនរហ័សទាន់ចិត្ដ  និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយេនះ ។ 
េលើសពីេនះេ េទៀត តាមរយៈសមត្ថភាពផ្ដល់ Branded Sender Name ដល់អាជីវកម្ម របស់េលាកអ្នក េសវា SMS 
របស់េមគង្គណិត អាចជួយឱ អតិថិជន េមើលេឃើញពាណិជ្ជស ្ញ របស់េលាកអ្នកបានកាន់ែតេ្រចើន និងេធ្វើឱ អតិថិជន
ចងចាំពាណិជ្ជនាមរបស់េលាកអ្នក េ ក្ន ុងចិត្ដ  េ េពលែដលពួកេគ ្រតូវការជាវផលិតផល ឬេសវាជាក់លាក់ណា
មួយ ។    

អំពីេមគង្គណិត 

ចាប់តំាងពីឆា្ន ំ ២០០៦ មក េមគង្គណិតទទួលបានអាជា្ញ ប័ណ្ណ ជា្រកុមហុ៊នផ្គត់ផ្គង
េសវាអីុនធឺណិត (ISP) ្រកុមហុ៊នផ្គត់ផ្គងការេដាះដូរេសវាអីុនធឺណិត (IXP) 

មជ មណ្ឌ លេដាះដូរទិន្ន ន័យអីុនធឺណិត (IDX) ពី្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ព ុជា។ េមគង្គណិតផ្ដល់ជូនេសវាយ៉ាងទូលំទូលាយ្រសបតាមត្រមូវការរបស់អតិថិជនរាប់ពីេសវាអីុនធឺណិត 
និងេសវាតភា្ជ ប់បណា្ដ ញនានាដូចជាេសវា IPLC/DPLC/VPN េសវា  cloud និង hosting េសវារក ទុកទិន្ន័យេ
មជ មណ្ឌ លទីន្ន័យ េសវា្រគប់្រគង េសវាលក់ដុ និងដេណាះ្រសាយបេច្ចកវទិ ព័ត៌មាន ។ ពិេសសជាងេនះេ េទៀត េម
គង្គណិតមានសមត្ថភាពផ្ដល់ជូនអីុនធឺណិតហា្វ យប័រអុបទិកបេច្ចកវទិ ចុងេ្រកាយ ែដលមានេល នេលឿនដល់អតិថិ
ជនស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក្ន ុងអាជីវកម្ម  និងលំេ ឋាន ្រពមទំាងជនួយែផ្នកបេច្ចកេទសលំដាប់ខ្ពស់ ដល់អតិថិជន  ២៤ 
េម៉ាងក្ន ុងមួយៃថ្ង ៧ ៃថ្ងក្ន ុងសបា្ដ ហ៍ និង ៣៦៥ ៃថ្ងក្ន ុងមួយឆា្ន ំ ។ 

េគហទំព័រ៖ www.mekongnet.com.kh 

អំពី MekongSMS   

េមគង្គណិត គឺជា្រកុមហុ៊នផ្ដល់េសវា SMS យូរជាងេគ និងទទួលបានទំនុកចិត្ដខ្ពស់បំផុត េ កម្ព ុជា ។ េដាយបានសហ
ការជាផ្លូវការ ជាមួយ្រកុមហុ៊នទូរគមនាគមន៍ទូរសព្ទចល័តទាំងអស់((Smart, Cellcard, Metfone, Seatel) 
MekongSMS មានសមត្ថភាពេផ្ញើសារ SMS េ កាន់បណា្ដ ញទូរសព្ទចល័តទំាងអស់ េ កម្ព ុជា ។ MekongSMS ផ្ដល់
ជូនេសវា ែដលមានសុវត្ថិភាព និងគួរជាទីទុកចិត្ដបំផុត េដើម ីេផ្ញើកូដ OTP េលខកូដប ្ជ ក់( verification codes) ការ
ជូនដណឹងសំខាន់នានា និងការេធ្វើទីផ រតាមរយៈសារ SMS ។ តាមរយៈ្រចកផ្លូវេ្រចើន(routes)  ការ្រគប់្រគង ២៤ 



េម៉ាង និង្រកុមជនួយែផ្នកបេច្ចកេទស្របកបេដាយជនាញវជិា្ជ ជីវៈ េទើប MekongSMS ធានាបានថា សាររបស់េលាក
អ្នក្រតូវបានេផ្ញើដល់អតិថិជនទាន់េពលេវលា ្រគប់េពល។  

េគហទំព័រ៖ www.mekongsms.com 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់េយើងខ្ញុំ 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 


