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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Με 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της τεχνολογίας, 

προσφέρουμε υψηλού επιπέδου Μοbile Messaging Υπηρεσίες 

και Εφαρμογές σε όλο το φάσμα του Mobile Βusiness. 

Αξία στον πελάτη Ομαδικότητα Μάθηση 

Οι αρχές μας 



Δημιουργούμε καινοτόμες native και hybrid mobile  

εφαρμογές με μοντέρνα σχεδίαση.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Mobile & Web Apps 

Μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών της εταιρείας:  

ΟΜΝΙ Μessaging, Bulk SMS, Viber Business Messaging,  

Push Notifications, RCS. 

 

Business Messaging 

 

Updated με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

Cutting-edge Τεχνολογίες στα Projects που αναλαμβάνουμε. 

 

Custom-made υπηρεσίες προσαρμοσμένες 

 στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 



2001 

Ίδρυση ως πρωτοπόρος  

VAS εταιρία 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ M-STAT. 

2007 

Λανσάρισμα της πρώτης  

Bulk Messaging πλατφόρμας 

2011 

Ίδρυση του τμήματος ανάπτυξης mobile 

εφαρμογών 

2017-2018 

Business Messaging  

Omni messaging (Viber, SMS & Push) 

Google Early Access Program Member 

 

2019-2020 

Το RCS πρώτη φορά στην Ελλάδα 

Viber & SMS από το Acoustic Exchange 

(IBM UBX) 

2016 

Mobile Excellence  

Awards 2016 



Challenge 

Δημιουργία custom web εφαρμογής “Vodafone Generation Next” 

• Διοργάνωση και διεξαγωγή online Πανελληνίων  

Διαγωνισμών STEM 

Vodafone Generation Next.  
Vodafone Generation Next web app 

Available in: 

• Πρόσβαση σε επιμορφωτικό υλικό 

• Συμμετοχή σε live virtual classrooms 

Solution 

• Σχεδιασμός user journey και interface της εφαρμογής  

με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα 

• Απόλυτα φιλική εμπειρία χρήσης  

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒUSINESS MESSAGING 

http://www.schoolbusalert.gr/en/
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ  

OMNI-CHANNEL ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ! 

Rich SMS 

Viber 

Push 

 notifications 

 

RCS 

WhatsApp Email 

 SMS 
 



ΗIGH QUALITY SERVICES. 

Mοναδική στην Ελλάδα με απ’ ευθείας συνδέσεις με όλους τους παρόχους και  

με την ΕΒΔΑΦ (Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα) για την  

άμεση και σωστή δρομολόγηση των μηνυμάτων στον πραγματικό πάροχο  

του κάθε παραλήπτη.  

 

Πάνω από 100 ενεργές και ασφαλείς διασυνδέσεις με SMS aggregators 

για ασφαλή και γρήγορη παράδοση μηνυμάτων παγκοσμίως. 

Πάνω από 1000 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο, μέσω πολλαπλών 

επιλογών δρομολόγησης που διασφαλίζουν την ομαλή παράδοση των μηνυμάτων. 

+Μισό δισεκατομμύριο A2P μηνύματα το 2020. 

ΜΑΘΗΣΗ 



 

Cloud based messaging εργαλείο που επιτρέπει την επικοινωνία μέσω διαφορετικών καναλιών μηνυμάτων: 

Push Notifications, Viber Messages και SMS.  

 

PUSH NOTIFICATIONS VIBER SERVICE MESSAGE 

RICH SMS VIBER FALLBACK TO SMS 

BULK SMS 

PUSH FALLBACK TO SMS 

Αποστολή μηνύματος σύμφωνα με τη ροή των καναλιών που  έχουν οριστεί κατά την 

αποστολή. 

Για τους χρήστες που δεν λάβουν το μήνυμα Push, η πλατφόρμα στέλνει αυτόματα 

μηνύματα Viber.  

Ως τελευταίο βήμα, για τους χρήστες που δεν έλαβαν το μήνυμα Viber, αποστέλλεται 

αυτόματα SMS. 

ΟMNI-MESSAGING PLATFORM. 



ΒULK SMS. 
Μοναδικά χαρακτηριστικά 

 

Εύκολη Πρόσβαση 

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet.  

Multiple routing 

Σύστημα multiple routing για γρήγορη και εγγυημένη αποστολή μεγάλου αριθμού SMS. 

Real-Time Παρακολούθηση 

Real time ενημέρωση με αναλυτικές αναφορές παράδοσης & ιστορικό των αποστολών. 

Oμαλή Διασύνδεση 

Αξιόπιστη σύνδεση HTTP, SMTP, SMPP & Smooth API Integration με CRM, ERPs. 

Long SMS 

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων long SMS με real-time counter των χαρακτήρων κατά 

την εγγραφή του μηνύματος. 

Eυελιξία χρήσης λιστών     

Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης λιστών παραληπτών για άμεση χρήση χωρίς 

ανάγκη επαναφόρτωσης από το αρχείο σας. (απλές και προσωποποιημένες λίστες). 



Landing page 

RICH SMS. 
Υπηρεσία συμβατή με όλα τα smartphones 

 

Δημιουργήστε εύκολα τη δική σας landing page. 

Interactive content 

Εμπλουτίστε την καμπάνια SMS με απεριόριστο κείμενο και διαδραστικό 

περιεχόμενο, όπως links, εικόνες και βίντεο. 

Reports 

Παρακολουθήστε την απόδοση της καμπάνιας σας  

με μετρήσιμα αποτελέσματα 

Personalization 

Δημιουργήστε προσωποποιημένες καμπάνιες Rich SMS με βάση  

τις προτιμήσεις των πελατών σας. 



VIBER BUSINESS MESSAGING. 
  

Η M-STAT είναι Global Partner από το 2017 και έχει απευθείας 

διασύνδεση μαζί της για την υπηρεσία Viber  Βusiness Messaging. 

Επικοινωνήστε με το αγαπημένο κανάλι των πελατών σας! 

DEDICATED CUSTOMER 

SUPPORT 

WHITE LABEL MESSAGING 

PLATFORM 

GLOBAL PARTNER 

Αποστολή μηνυμάτων έως 1000 χαρακτήρων που  

μπορούν να περιλαμβάνουν links, εικόνες & call 2 action. 

Σύνθετες αναφορές παράδοσης: seen, delivered, not delivered,  

expired, non-Viber users. 

Αύξηση έως και 30% σε conversion rates. 



PUSH MY APPS. 
 Προηγμένη πλατφόρμα για push notifications 

https://www.pushmyapps.com/ 

Dynamic segmentation 

Automated push campaigns 

Lightweight SDK 

Rich Push campaigns 

User tags 

Aggregated Statistics 



Σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον προγραμματίζετε όλα τα είδη ραντεβού που έχετε  

(click away, click in shop κ.α.). 

Παρακολουθήστε την ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία κίνηση των ραντεβού σας και 

την κατάσταση των SMS επιβεβαίωσης. 

Δημιουργήστε δυναμικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων επιβεβαίωσης που  

λαμβάνουν οι πελάτες σας. 

Ορίστε τα υποκαταστήματα, το ωράριο λειτουργίας και τους τύπους  

ραντεβού που επιθυμείτε. 

APPOINTMENT TOOL. 
  
Διαχειριστείτε εύκολα & γρήγορα τα ραντεβού και την επικοινωνία  

με τους πελάτες σας! 



Η M-STAT προκειμένου να σας βοηθήσει να λάβετε τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη (σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη βάση καταγραφής, όπως προβλέπει το GDPR), έχει 

αναπτύξει έναν Μηχανισμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος από το Μάιο του 2018, στις 

Messaging πλατφόρμες της. 

 Προσθέστε το λογότυπο και το κείμενο που ζητάτε τη συγκατάθεση 

 του χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει SMS και Viber μηνύματα. 

Προσθέστε τους  Όρους Χρήσης με το αντίστοιχο Link στη σελίδα σας. 

Προσθέστε τον τύπο συγκατάθεσης opt in/opt out που θα θέλατε. 

Προσθέστε κουμπί για να δίνει ο χρήστης ρητή συγκατάθεση ότι θέλει να 

συνεχίσει να λαμβάνει νέα και ενημερώσεις της εταιρίας σας. Το κουμπί 

της συγκατάθεσης, οδηγεί στη “Thank You Page”. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ. 
GDPR Opt Ιn Tool 



Viber & SMS μηνύματα από το Acoustic Exchange (IBM UBX) 

Πρόκειται για μια υψηλών προδιαγραφών λύση που συνδυάζει τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της λύσης του Acoustic Εxchange με τα 

Mobile Marketing  &  Alerting μηνύματα σε μοντέρνα OTT και παραδοσιακά 

κανάλια. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ. 
Acoustic Exchange (IBM UBX) – Omni Messaging 

Oι εταιρείες/οργανισμοί  που έχουν τη λύση Acoustic στα συστήματά  

τους μπορούν πλέον να στέλνουν  Viber & SMS μηνύματα μέσω της  

υπηρεσίας του OMNI Messaging. 

Πλήρης αξιοποίηση των λειτουργιών των υπηρεσιών campaign  

της Acoustic. 

 H προηγμένη πλατφόρμα OMNI Μessaging της M-STAT διασυνδέθηκε 

 με τη λύση Acoustic Exchange (πρώην UBX platform of IBM). 

MOBILE EXCELLENCE AWARDS 2020 - GOLD AWARD  

 



Με 20 χρόνια δυναμικής πορείας στη mobile επικοινωνία,  

η M-STAT αναδείχθηκε, για ακόμα μια φορά, σύμφωνα με έρευνα της Rocco Consulting  

ως μία από τις 10 πιο αξιόπιστες εταιρίες Μοbile Messaging παγκοσμίως! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. 

Συνολική Απόδοση

  

Aξιοπιστία-Ευελιξία 

Απόδοση στον τομέα του Α2P SMS Messaging 

Ηγεσία 

50 πάροχοι Α2P SMS Messaging 

315 εταιρίες 

61 χώρες 

Enterprise Edition 

50 πάροχοι Α2P SMS Messaging 

353 πάροχοι κινητής τηλεφωνίας  

131 χώρες 

ΜΝΟ Edition 

2016 & 2020 TOP 10  

A2P SMS Messaging  

Vendor Performance  

Global Survey 

https://www.roccoresearch.com/tag/rocco-consulting/
https://www.roccoresearch.com/tag/rocco-consulting/
https://www.roccoresearch.com/tag/rocco-consulting/


 

ISO 27001 

ISO 9001 

• Viber – SMS, Acoustic Exchange (IBM UBX) 

    Gold Award, 2020 

• Yπηρεσία RCS 

    Bronze Award, 2020 

• Yπηρεσία RCS 

     Silver Award, 2020 

• SMSArena Messaging Platform 

    Silver Award, 2020 

• SMSArena Messaging Platform 

    Bronze Award, 2020 
• International e-Commerce 

   Bronze Award, 2020 

• International sales expansion 

    Silver Award, 2019 

• Tech innovation 

    Bronze Award, 2018 

• E-business innovation 

    Bronze Award, 2018 

• Τηλεπικοινωνίες 

    Top Corporate Superbrand 

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

https://www.m-stat.gr/el/gold-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-bronze-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-messaging-%cf%84%ce%b7/
https://www.m-stat.gr/el/gold-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-bronze-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-messaging-%cf%84%ce%b7/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-impact-bite-awards-2020/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-impact-bite-awards-2020/
https://www.m-stat.gr/el/sales-excellence-award-2020-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-smsarena/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc-stat-%cf%83%cf%84%ce%b1-e-volution-awards/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-m-stat-%cf%83%cf%84%ce%b1-e-volution-awards/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-m-stat-%cf%83%cf%84%ce%b1-e-volution-awards/
https://www.m-stat.gr/el/%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-m-stat-%cf%83%cf%84%ce%b1-corporate-superbrands-greece-2018-19/
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Ενέργεια 
Eταιρείες 

αθλητικών ειδών 

Μεταφορικές  

εταιρείες 

Ασφαλιστικές 

εταιρείες 
Εταιρείες 

καλλυντικών 

Μόδα 
E-shop 

Τράπεζες 

Καταστήματα 

λιανικής 



CASE STUDIES 
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Eνέταξαν το Viber Business Messaging στην επικοινωνιακή τους 

στρατηγική. 

 

• 70% των στοχευμένων πελατών είναι χρήστες του Viber και 

περισσότεροι από ¾ διαβάζουν τα μηνύματά μας σε τακτική βάση. 

 

• Η χρήση του Viber αύξησε τον όγκο των διαφημιστικών 

μηνυμάτων κατά 25%, ενώ το συνολικό κόστος επικοινωνίας για 

ψηφιακά κανάλια μειώθηκε κατά 40%. 

 

 

Λύση 

Αναβάθμιση  της επικοινωνίας  με τους πελάτες, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονα ψηφιακά κανάλια  με εμπλουτισμένο περιεχόμενο.  

Αξιοποίηση των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων που είναι λιγότερο 

ενοχλητικά και δαπανηρά σε σχέση με τα παραδοσιακά μηνύματα SMS. 

 

 

Βασικές μεταβλητές για την επιλογή καναλιών: 

 

• Engagement [Deliverability/Open rates] 

• Εμπλουτισμένο περιεχόμενο 

• Κόστος 

Πρόκληση 

CASE STUDY 1. 

40% 25% 

Αύξηση του όγκου 
διαφημιστικών 

μηνυμάτων 

70% 

Καλύτερη στόχευση 
πελατών 

Μείωση  
του κόστους 

Tραπεζικός Τομέας 
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Κατά το λανσάρισμα Loyalty προγράμματος, υπήρξε η αναγκαιότητα 

επικοινωνίας με τα μέλη του. Τόσο τα κουπόνια όσο και τα διαφημιστικά 

μηνύματα έπρεπε να κοινοποιηθούν στα μέλη. 

 

Επίλεξαν να επικοινωνήσουν με μέλη τόσο μέσω Viber όσο και μέσω SMS, 

καθώς το κανάλι του Viber είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και δίνει τη 

δυνατότητα χρήσης πλούσιου περιεχομένου. 

 

• Το πλούσιο περιεχόμενο που παρέχει η Viber  βοηθά την 

καθημερινότητα τους. 

 

• Μετρήσιμο κανάλι, στο οποίο μπορούν να μάθουν περισσότερα για τους 

πελάτες και την ανταπόκρισή τους στις ενέργειες Μarketing. 

 

3X 

Γρηγορότερες υπηρεσίες 
εξαργύρωσης και 

εξυπηρέτησης πελατών 

1.4X 

Αύξηση καλαθιού 
αγοράς 

30% 

Μείωση κόστους 

Πρόκληση 
Λύση 

CASE STUDY 2. 
Μεγάλη αλυσίδα λιανικής 



Business Messaging  

Customer Satisfaction 

98% 

Messaging 

Deliverability 

96% 

WE  EXCEL IN. 

Uptime  

Yπηρεσίες 

99.97% 

Security 

100% 



WHAT’S NEXT 



SURVEY ΤOOL. 

Δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής ερωτηματολογίου 

με τα εικαστικά που επιθυμείτε. 

Δημιουργήστε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών 

μέσω SMS ή Viber campaigns και αποκτήστε feedback 

για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σας! 

Ανάρτηση λίστας παραληπτών και εξαγωγή μέσω unique ID. 

Αυτόματη καταγραφή απαντήσεων και εξαγωγή  

σε xlsx με φίλτρο ανά ημερομηνία συμπλήρωσης ή ανά λίστα. 

Προσωποποιημένη αποστολή ερωτηματολογίου. 

Δυνατότητα ΑΡΙ διασύνδεσης. 



Be part of the RCS evolution!  

RCS. 

Σχεδιάστηκε με στόχο να εμπλουτίσει τα γραπτά μηνύματα με καινοτόμα χαρακτηριστικά που 

προσφέρουν μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία!! 

Η Μ-STAT είναι η πρώτη εταιρεία που διέθεσε εμπορικά το RCS Business Messaging στην Ελλάδα ήδη από το 2019!! 

Αποστολή text only messages. 

 

Αποστολή rich set (rich card, carousel, προτεινόμενες 

απαντήσεις, ενέργειες και chips). 

 

Αποστολή αρχείων (εικόνα, ήχο, video). 

2 Way Communication (Απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη 

 chatbot). 

  Λήψη ειδοποιήσεων delivered/displayed. 

Αποστολή/λήψη ειδοποίησης “Is Typing”.  

 

Υποστήριξη alphanumeric sender ID. 

 

…και πολλά ακόμα καινοτόμα χαρακτηριστικά!!! 



https://www.youtube.com/watch?v=-Ks2uaxpYa4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ks2uaxpYa4
https://www.youtube.com/watch?v=-Ks2uaxpYa4
https://www.youtube.com/watch?v=-Ks2uaxpYa4


Με ένα απλό μήνυμα ενισχύστε τη σχέση με τους πελάτες σας 

TWO-WAY COMMUNICATION. 
Viber Messaging με αμφίδρομη REAL-TIME επικοινωνία! 

 

Αυτοματοποιήστε τυπικές διαδικασίες, εξοικονομώντας χρόνο από  

την ομάδα σας. 

Χτίστε ένα bot σύμφωνα με τις ανάγκες σας & προσθέστε   

call to action και ροές χρηστών. 

Επιτρέψτε στους χρήστες του Viber να σας βρουν εύκολα και να 

εξυπηρετηθούν άμεσα. 

Συνδέστε το chatbot  με το CRM ή ΕRP μέσω ΑPI και προσφέρετε 

δυναμική υποστήριξη πελατών σε πραγματικό χρόνο. 



210 338 9590 

 

 

Τηλέφωνο Fax 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  

ΜΑΖΙ ΜΑΣ. 
  

210 338 9591 

 

 

info@m-stat.gr 

 

 

Email Website 

 www.m-stat.gr 

 

 

Ηροδότου 6, 106 75,  Αθήνα, Ελλάδα 

Η τοποθεσία μας 

mailto:info@m-stat.gr
mailto:info@m-stat.gr
mailto:info@m-stat.gr


Συνδεθείτε μαζί μας στα social media για να μένετε πάντοτε  

ενημερωμένοι για τα τελευταία μας νέα 

KEEP IN TOUCH 

https://www.facebook.com/mstatgr
https://twitter.com/mstatgr
https://www.linkedin.com/company/m-stat

