Uma solução de WiFi segura e rápida que
permite uma abordagem 360º ao seu negócio.

Se continua a partilhar as passwords de acesso à sua rede WiFi,
não tendo conhecimento do comportamento dos seus clientes,
este produto é para si.
Instalamos uma solução de WiFi de nova geração,
permitindo conhecer os seus clientes enquanto garante
uma maior segurança e rapidez nos acessos à internet.

Saiba mais

Ver planos

Restaurantes e cafés

Retalho e Marcas

Escritórios

Atraia novos clientes e melhore
a relação com os atuais,
promovendo novas ofertas
e eventos

Conheça os seus visitantes
e tráfego para realizar
campanhas de marketing
mais personalizadas

Rede WiFi profissional
que permite o aumento da
produtividade das equipas
e análise de dados internos

Hotelaria

Recintos e Espaços
Públicos

Turismo

Providencie melhores
experiências e promova a
repetição da estadia através dos
canais diretos

Providencie melhores
experiências e conteúdo
personalizado para os diferentes
tipos de visita

Melhore a experiência dos
visitantes e crie novas formas de
monetizar os espaços

O WonderGuest é uma solução WiFi 360º gerida totalmente na Cloud, permitindo
não só a instalação de uma rede profissionalizada de acesso à internet, assim como
acrescentar novas funcionalidades de recolha e geração de informações sobre
os clientes e respetiva utilização do espaço.

ACESSO
À INTERNET

INTERAÇÃO
COM OS CLIENTES

ANÁLISE DE DADOS

Acesso a rede WiFi
segura através do portal
de acesso personalizado

Recolha da informação
sobre o cliente e seu
comportamento
no espaço

Análise sobre dados
recolhidos e integração
com outras aplicações
de negócio

Perfil Administrador

Desenvolvimento de
campanhas de marketing
e análise de resultados

Perfil Agências de publicidade

Perfil Guest

Perfil Colaborador

WonderGuest...

Para o seu negócio...

Para os seus clientes...

FACILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

CAMPANHAS DE MARKETING

ACESSO FÁCIL E PERSONALIZADO

Compatibilidade com qualquer
fabricante de hardware e com
infraestrutura atual, integrando
com atuais aplicações

Recolha de dados sobre o cliente para
desenvolvimento de campanhas de
Marketing segmentadas

Personalização do acesso à rede WiFi
sem configurações, customizando o
processo de registo e imagem para
utilizadores

CAPACIDADE E SEGURANÇA
DE REDE

RGPD

EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

Capacidade de garantir o cumprimento
do novo regulamento de proteção de
dados e sua evolução

Melhoria na qualidade e experiência
de utilização da rede

CONCEITO DE GUEST WIFI

NOVAS LINHAS DE NEGÓCIO

PERSONALIZAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO

Separação da rede de trabalho
interna da rede de disponibilizada
ao seus clientes

Rentabilização da sua página de acesso
através da exploração de espaço
publicitário

Maior cobertura e segurança na
utilização da rede com um maior
número de utilizadores

Acesso a ofertas e promoções
personalizadas, de acordo com
informação recolhida

VISÃO MULTI-LOJA

ACESSOS PERSONALIZADOS

ACESSO À INTERNET
COM QUALIDADE

O mesmo acesso para os diversos
pontos de venda, permitindo uma
análise integrada da informação
de clientes e visita

Criação de perfis de utilizadores com
acessos a funcionalidades específicas

Acesso estável e rápido

WonderGuest
Portal

WonderGuest
Premium

WonderGuest
Self-Marketing

WonderGuest
Managed Marketing

Acesso à rede WiFi com
registo de utilizadores

Acesso à rede WiFi com
registo de utilizadores e
análise de dados utilização

Acesso à rede WiFi
personalizada com regras
de comunicação para
campanhas in-house

Acesso à rede WiFi
personalizada com regras
de comunicação para
monetização total da
relação com clientes

- Landing Page Acesso
- Multi-lingua
- Termos e condições
- Registo único

- Landing Page Acesso
- Multi-lingua
- Termos e condições
- Várias formas de registo
- Analítica

- Multiple Landing Pages Acesso
com publicidade
- Motor de regras
- Envio de mensagens
- Vouchers
- Analítica avançada
- Integração com outros sistemas

- Delegação de campanhas
- Monetização da solução
- Gestão de Mensagens
- Gestão de espaço publicitário
- Analítica integrada
- Segmentação de guests

GUEST WiFi

MARKETING WiFi

Implementamos a melhor solução de acordo com a sua atual infraestrutura
e necessidades de negócio.
Já investiu em algum equipamento para garantir o acesso à rede WiFi?
Não tem problema.
Garantimos que tornamos os sistemas compatíveis com o nosso software e até integramos
com qualquer aplicação de negócio que pretenda.

Acesso à internet

Análise de dados

Campanhas de Marketing

Para a definição do nº de access points a implementar,
devem ser considerados os seguintes critérios:
Nº de utilizadores do espaço;
Tipo de utilização (aplicações com elevada largura de banda,
ex: video streaming vs aplicações com reduzida largura de banda, ex . Email);
Configuração do espaço em termos de área e divisões.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In eu urna eget nisl scelerisque congue eu nec mauris.
Donec sit amet sem volutpat justo elementum posuere
sit amet id nisl. Vivamus volutpat sem convallis egestas
consectetur. Sed consectetur velit et est dignissim,
vitae rhoncus enim auctor.

Saber mais

Planos WonderGuest
Escolha o plano que melhor se adapta ao seu negócio.

WonderGuest
Guest

WonderGuest
Premium

WonderGuest
Self-Marketing

WonderGuest
Managed
Marketing

Guest WiFi
Landing Page Acesso
Multiple Landing Pages Acesso
Multi-lingua
RGPD compliant
Registo

Único

Vários

Vários

Vários

Template

Customizadas

Avançada

Integrada

Motor de regras
Envio de mensagens
Vouchers
Delegação de campanhas
Monitorização da solução
Gestão de templates
Gestão de espaço publicitário
Segmentação de Guests
Integração com sistemas

Do portal

Analítica

Nota: valores apresentados para 36 meses. Período mínimo de fidelização de 12 meses.
Preços apresentados sem IVA.
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