
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО
(Р)ЕВОЛЮЦІЇ

HIWIFI: інновація в галузі контекстно-залежної реклами та безготівкових розрахунків.



ОДНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ: 
МАЙБУТНЄ ВАШОГО
БІЗНЕСУ

МАГАЗИНИ НИЗЬКИХЦІН, РОЗДРІБНІ МАГАЗИНИ, 
ТОРГОВІ ЦЕНТРИ, БУДІВЕЛЬНІ СУПЕРМАРКЕТИ, 
ГОСПОДАРСЬКІ МАГАЗИНИ ТОЩО

МІСЬКАМОБІЛЬНІСТЬ, ЗАЛІЗНИЧНІ
КОМПАНІЇ, СЛУЖБИ ТАКСІ, ТРАНСПОРТ
ТОЩО

ТУРИЗМ, ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС, 
АЕРОПОРТИ, ГОТЕЛІ, ПОДОРОЖІ
ТОЩО

БРЕНД-МАРКЕТИНГ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ, 
ЦИКЛ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТОМ ТОЩО



АНТИ-ТРЕКІНГ: ЗВОРОТНІЙ БІК
ПОЗІТОВНОГО ДОСВІДУ ПОКУПОК

Попри те, що мережі загального доступу Wi-Fi 
безкоштовні, вони створюють для

користувачів певні перешкоди, а це означає, 
що в майбутньому більшість клієнтів не буде
ані відцифрована, ані коректно адресована

Процес входу в систему через різні
портали авторизації недосконалий
(аналоговий) і веде до появи різних
маршрутів користувачів в межах їх

операційних систем. 

Динамічні МАС-адреси не дозволяють
відстежувати пристрої клієнтів і не
будуть в майбутньому. Адаптивний
портал не є контекстно-залежним

клієнтським інтерфейсом.



ЧАС ВІД ЧАСУ НОВА
ТЕХНОЛОГІЯ, СТАРА

ПРОБЛЕМА І СУПЕР-ІДЕЯ
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА

ІННОВАЦІЮ.

• Дін Кеймен•
Американський інженер та винахідник, який володіє більш ніж 1000 патентів



НАПОЇ М’ЯСОПРОДУКТИ

ОВОЧІ ГЛИБОКА ЗАМОРОЗКА

HIWIFI API-технологія надає унікальне
міжгалузеве безпечне API-рішення для
інноваційного клієнтського інтерфейсу.

HIWIFI можна легко інтегрувати у Ваш власний
додаток. Технологія відстежує місцеперебування
Ваших клієнтів, відвідувачів, гостей анонімно і не
тільки робить можливою роботу контекстно-
залежних push-сервісів в будь-якій точці Вашого
торговельного центру, а й вперше в історії надає
достовірні дані щодо розподілу навантаження!

ВІДСУТНЯ ЛАНКА: ТОЧНО
ЗНАТИ, ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ
ВАШІ КЛІЄНТИЦІЄЇ МИТІ

...незалежно від того, чи використовують вони Ваш Wi-Fi. Без авторизації,
без ІТ-підтримки, без рекламного ідентифікатора, без прив'язки до
пристрою: завдяки HIWIFI API technology. Унікальної. Перевіреної на
практиці. Готової до роботи.



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ В БІЗНЕСІ: 
ЕКСКЛЮЗИВНА РЕКЛАМА БРЕНДУ

Технологія HIWIFI API забезпечує геотаргетинг 2.0: рекламні кампанії та акції можуть
відображатись у 100% надійній контекстно-залежній манері: інтернаціонально, 
національно, регіонально, локально.

ТОЧНЕ ТАРГЕТУВАННЯ
Цільова реклама або спонсоровані бренди та
продукти в правильному місці: через прямий
цифровий клієнтський інтерфейс.

100% СИНХРОНИЗАЦІЯ
Синхронне впровадження продукту та бренду в
обраних локаціях, наприклад, в певних
супермаркетах, аеропортах, магазинах, готелях..



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:
МОБІЛЬНІСТЬ ТА СЕРВІС



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:
ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА ПОДОРОЖІ



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ: 
ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ (!) 
НАВІГАЦІЯ

…заблукали: не можете згадати адресу
свого готелю?

...потрібна назва того самого відмінного
ресторану, який ви відвідали кілька
тижнів тому?

...змінили рішення і тепер хочете купити
ті гарні черевики: але де ж був той

...мовні проблеми? Чи не можете знайти
дорогу до музею, опери, вокзалу, таксі?



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ: 
БЕЗКОШТОВНИЙWIFI АВТОЛОГІН

ПРОПОНУЙТЕ ГОСТЯМ ТА КЛІЄНТАМ
БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП ДОWIFI МЕРЕЖІ

Покращуйте свій бізнес та залучайте нових
клієнтів, пропонуючи їм простий та безпечний
доступ до WIFI: включаючи автоматичний обмін
паролями та автопідключення.

Використовуйте контекстно-залежні push-
сервіси, щоб охопити всіх клієнтів та гостей, 
підключених до вашої WIFI-мережі. Не тільки
першого разу, але й всі наступні рази, коли
клієнти знаходяться поруч з вашими точками
доступу.



МІСЦЕ –ЦЕ КЛЮЧ
Які можливості вам надає інноваційна АРІ-технологія HIWIFI:

Використовуйте
прямийцифровий

клієнтський інтерфейс
в потрібному місці і в
потрібнийчас при
знаходженні в вашій

локації. 

.

Надсилайте цільові
контекстно-залежні
push-повідомлення і
перенаправляйте своїх
клієнтів на потрібну
вам URL-адресу

браузера.

Звертайтеся до своїх клієнтів
у безпечній манері та з
урахуваннямконтексту, 
коли вони переміщаються, 
користуються послугами та
приймають рішеннящодо

покупки.

Перетворіть своїх відвідувачів
в покупців з великою

купівельною спроможністю і
запропонуйте їм індивідуальні

способи безготівкового
розрахунку в точках

продажу. 

Прі здійсненні покупок в
майбутньому буде

враховуватись не тільки ціна, 
але й клієнтськийдосвід: 
завдякинашомуАРІшопінг

перетворюється на
задоволення.



НОВІ МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛІВОСТІ:
НОВІ БІЗНЕС-КЕЙСИ!

API-технологіяHIWIFI дозволяє Вам не тільки звертатися до клієнтів у контекстно-залежній манері, незалежної від пристроїв або контролювати
споживання: вона також дозволяє ефективно використовувати раніше нереалізований маркетинговий потенціал.

До 90% Ваших клієнтів
можуть бути
перенаправлені на
контекстно-залежні або
локальні пропозиції
прямо зі своїх
смартфонів.

Визначайте коло 
потенційних клієнтів та 
перетворюйте їх на 
постійних покупців з 
великою купівельною 
спроможністю: прямо в 
точці продажу!

Генеруйте доходи від 
реклами та новий 
потенціал продажів за 
допомогою оголошень, 
кліків або продажів 
продуктів чи брендів. 



ПОВНІСТЮАВТОМАТИЗОВАНА
РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ЛОКАЦІЇ

Не потрібні ані IT-експерти, ані персонал, ані дорогий процес введення в експлуатацію. Завдяки інноваційній технологіїHIWIFI API, 
інтеграція Вашого місцеперебування стає повністю автоматизованою:

через кінцеві пристрої Ваших клієнтів, в поєднанні з додатком

Проста
ідентифікаціяWi-Fi 
при попаданні в
локацію.

Автоматичне
визначення
місцеперебування
клієнтом№1.

Клієнт #2 
отримує
автоматичне
привітальне
повідомлення
на мобільний.

.

На кожній точці
доступу може
відображатись своя
контекстно-
залежна
інформація

.



АЛЬТЕРНАТИВА: 
РУЧНА РЕЄСТРАЦІЯ

Визначте свою компанію / Ваше місцеперебування за
допомогою нашого додатку GoLive App - безкоштовно, 
швидко та легко всього у 2 етапи:

Визначте WLAN та
легко
зареєструйтесь
через додаток
GoLive App.

.

Створіть push-
повідомлення
через додаток
GoLive, додаткові
параметри
доступні в
особистому
кабінеті.



НОВАТОРСТВО: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
ЦИФРОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Наша HIWIFI API 
технологія достовірно
визначає, коли Ваш
покупець знаходиться
на касі у Вашій локації.

Безпосередньо в місці
продажу: відправте push-

повідомлення та
перенаправте їх на способи
безготівкового розрахунку.

Ефективно знижуйте
нерішучість

споживачівщодо
цифрових платежів у
Вашому бізнесі.

.

Економія часу та
кращий клієнтський

досвід завдяки
зручній та

безконтактній оплаті



ТЕПЛОВА КАРТА

.

Завдяки інтеграції технології HIWIFI API в кінцеві пристрої різних виробників (наприклад, Samsung), а також їх
використання користувачами програми HIWIFI, можна охопити мільйони нових потенційних клієнтів. 
Впровадження API в додатку поверх власного додатка також забезпечує швидку інтеграцію всіх локацій

(магазини низьких цін, готелі, ресторани і т. ін.) в систему.

.



БІЛЬШЕНІЖ "ПРОСТО" 
ПОШТОВХ ДО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

HIWIFI API технологія забезпечує основу цілісної цифрової трансформації традиційної роздрібної
торгівлі, як всесвітньо запатентована цифрова інновація!

ВНУТРІШНЯ НАВІГАЦІЯ

Відображення карти локації
визначення місце-

перебування всередині
приміщення

ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ

Завжди бути в курсі
кількості клієнтів

у
місцеперебуванні!

МОНІТОРИНГ

Оцінка завдяки
контекстно-залежним,
перевіреним даним у

“хмарі”        



ОСНОВА
ЦИФРОВОЇ
ЕВОЛЮЦІЇ

Ми не винаходимо колесо. Ми просто об'єднуємо наявні
цифрові рішення і додатки за допомогою нашої інноваційної
технологіїHIWIFI API та таким чином створюємо основу для
цілісної цифрової трансформації, ми...

Створюємо мережу

Організовуємо роботу

Забезпечуємо контроль



СПРАВЖНЯ ОЗНАКА
ІНТЕЛЕКТУ-
НЕ ЗНАННЯ,
А УЯВА

• АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН•

ТЕПЕР УЯВІТЬ, ЩО ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ МОЖЕ
ЗАПРОПОНУВАТИ ВАШОМУ БІЗНЕСУ! 



ПРОРИВ У ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: 
ПЕРЕВІРЕНИЙ ТА ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ

ТехнологіяHIWIFI API надійно працює
по всьому світу, в будь-якому місці, 
незалежно від пристрою, контекстно-
залежна і не вимагає IT-підтримки.

ТехнологіяAPI HIWIFI гарантує прямий
цифровий клієнтський інтерфейс без
обробки персональних даних (відповідно
до вимог DGSVO) і без рекламного
ідентифікатора. 



ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ: 
HIWIFI ГОТОВИЙ ПРИСКОРИТИ РОЗВИТОК
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Мобільних пристроїв через додаток
Samsung Health App.

Пасажирів щодня через додаток
Navigator App.

НАШ ПРОДУКТ ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ:

Обсяг операцій за безготівковим
розрахунком.

Обсяг операцій за безготівковим
розрахунком.

ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ ТА ДИСТРИБ'ЮТОРИ:




