ІННОВАЦІЯ В ГАЛУЗІ КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНОЇ
РЕКЛАМИ ТА МОНІТОРИНГУ

Технологія HIWIFI API забезпечує єдине міжгалузеве
та безпечне рішення API для новаторського
прямого цифрового інтерфейсу клієнта.
Розроблена компанією Int. WIFI Connect GmbH, це
революційна технологія, заснована на більш ніж 20 річному досвіді роботи в міжнародному секторі
цифровізації.
Технологія HIWIFI API перевірена, нестандартна та
легко інтегрується в Ваш додаток. Вона локалізує
потенційних клієнтів, існуючих клієнтів, відвідувачів та
гостей анонімно і,

таким чином, не тільки надає контекстно-залежну
рекламу безпосередньо в точці продажу, але й
надійно працює в усьому світі, незалежно від
пристрою, гео та контексту та без зовнішньої ITпідтримки.
Тільки технологія HIWIFI API гарантує прямий
цифровий інтерфейс клієнта без обробки особистих
даних (сумісний із DGSVO) та без рекламного
ідентифікатора.

ТІЛЬКИ ТЕХНОЛОГІЯ HIWIFI ПРОПОНУЄ:

пряме мобільне
замовлення та реклама
в готелях, ресторанах,
аеропортах, торгових
центрах тощо

вітати гостей у будьдоступне, безпечне
надійна, багатомовна
якому місці та
автоматичне підключення навігація у приміщенні
дозволити просте
та автоматичний вхід у Wi- та на вулиці до роботи
замовлення без
Fi, спільний доступ до
або в будь-яке інше
перешкод
місце
пароля, незалежно від
пристрою

швидкі та безпечні
конвертації за
допомогою цифрових
платежів:
індивідуальні способи
оплати

точний моніторинг
клієнтів та гостей у
приміщенні та
на вулиці: 100%
контроль

Завдяки технології HIWIFI ви можете
надійно охопити своїх клієнтів з
урахуванням контексту, де вони
перебувають, куди вони рухаються та
приймаю рішення про покупку.

Використовуючи прямий цифровий
клієнтський інтерфейс у режимі реального
часу та в потрібному місці, перетворіть
користувачів на гостей та покупців, що
приносять дохід, завдяки своєчасним
подорожам клієнтів

ВІДСУТНЯ ЛАНКА:
ТОЧНО ЗНАТИ
ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ВАШІ КЛІЄНТИ ЦІЄЇ МИТІ

НОВІ МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ,
НОВІ БІЗНЕС-КЕЙСИ!
Технологія HIWIFI API дозволяє вам не тільки звертатися до клієнтів у контекстно-залежному порядку з будь-якого пристрою;
вона також дозволяє ефективно розкрити раніше нереалізований маркетинговий потенціал.

До 90% ваших клієнтів
можуть бути перенаправлені
на контекстно-залежні або
локальні пропозиції
безпосередньо 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.

ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ:
ПЕРЕВІРЕНІ ТА ГОТОВІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

www.wifi-connect.eu

