


* É um Hotspot, ou Guest Wifi 
* É um sistema para análise poderosa ferramenta de Marketing  
* É um sistema de Monitoramento  
* É um monitoramento de dados WIFI 
* É um meio de Pesquisa Comportamental  
* É um agente de Integração 

O QUE É? 
 



HOTSPOT / GUEST WIFI 
 * Ambiente 100% customizado,  EX. Telas de Autenticação e Relatórios 
* Integração e captação de dados, de diversas  redes sociais. 
* Sistemas de Cobrança de dados trafegados. 
* Controle de Conteúdo Infantil. 
* Compatível com Meraki, TP-LINK, Aruba, Ruckus e Cisco   



WIFI ANALYTICS 
* Análise em Real Time do Local 
* Frequência do usuário na Loja 
* Rede Social, preferida 
* Tipo de Aparelho Móvel 
* Sistema Operacional de Acesso 
* Tempo de Conexão  
* Locais de Preferência na Loja 
* Produtos de Interesse, baseado na Presença 



MARKETING 
*Campanhas Dedicadas por SMS, POP-UP ou EMAIL  
*Cupons de Descontos, em datas como aniversário do Cliente.  
*Avaliação imediata do Comportamento do Cliente com Marketing Direto 
  Ex: Envio de Promoção de um Produto , da mesma área onde o cliente 
  se encontra. 
* Informação de produtos e setores em promoção.  



SISTEMA DE MONITORAMENTO 
* Quantidade de usuários no local 

* Diferenciação por sexo masculino ou feminino 



SISTEMA DE MONITORAMENTO 
* Tipos de Cadastro por Rede Social  



SISTEMA DE MONITORAMENTO 
* Locais com maior demanda ou ocupação  



SISTEMA DE MONITORAMENTO 
Informações precisas sobre o modo de acesso ao sistema 



QUEM É MEU CLIENTE? 
Dados obtidos das redes sociais de forma imediata após a conexão.  



PESQUISA 
Tome decisões baseadas no report de seus 
clientes.

 
Sistema de micro pesquisas integrado. 

Satisfação do Cliente, reclamação etc.  



LOCALIZAÇÃO 
Saiba onde esta o seu cliente, baseado no sistema de triangulação de sinal.  
Veja o que ele procura, quanto tempo gasta procurando 
Entenda a real necessidade do seu cliente.  
Ocupe melhor os espaços de sua loja.  
  



LOCALIZAÇÃO 
Circulação em real time do ambiente das lojas. 
  



MONITORE SEU AMBIENTE 
Sistema é capaz de detectar clientes mesmo não conectados na rede. 
Descubra sua demanda de forma fácil e rápida.  



INTEGRAÇÃO TOTAL 
Sistema Multi Idiomas 
Disponível para conexão via API 
Diversos sistemas Integrados 
Maior Conhecimento do Cliente. 



VANTAGENS AO CLIENTE 
* Acesso Grátis a Internet 
* Conexão integradas as redes sociais da confiança do cliente  
  sem necessidade de cadastro 
* Acesso a promoções , lembretes de aniversário etc.  
*Acesso ao Mapa da Loja 
Um único cadastro para diversos estabelecimentos.  

  Ex. Pão de Açucar , Casas Bahia, etc.  
  



VANTAGENS À LOJA 
* Know Your Customer , Saiba quem é o seu cliente 
* Obtenção de dados dos clientes de forma rápida e confiável 
* Análise comportamental 
* Verificação de espaços ociosos no estabelecimento comercial.  
* Envie mensagens promocionais de forma imediata. 
*Interação com o cliente por meio de um investimento baixo 
*Saiba o Feedback do cliente de forma imediata.  



 
             55 11 3210.0018 
             contato@spin18.com.br 
             www.spin18.com.br 
 
   


