SOLUCIONS
DE MÀRQUETING
DE PROXIMITAT
Lliure de connexions
£
Control immediat
£
dels resultats.
S'integren fàcilment
£
múltiples arxius
multimèdia
Intercanvi ràpid de
£
productes digitals,
d'un molt baix cost.
Major amplitud i
£
varietat d'aplicacions
i usos finals.
Ràpida
transmissió
£
sense cables
De molt fàcil
£

Màrqueting de Proximitat, perfecte
per a utilitzar en esdeveniments,
punts d'informació i com elements de comunicació |
publicitat interactiva.

utilització.
Intercomunicació
£
amb els usuaris.
Capta i sorprèn
£
ràpidament l'atenció
dels usuaris, visitant,
passatgers, vianants
i turistes.
Aconsegueix una
£
millora en el
reconeixement de
marca o eslògan,
millorant la qualitat
percebuda i
l'associació de la
marca amb l'entorn.

| solucions de mobilitat.
£
Bluespace® es l'espai de
connectivitat que permet interactuar
amb els usuaris i visitants.

£
Que permet enviar informació
gratuita a terminals mòbils equipats
amb el sistema Bluetooth, i de forma
no intrusiva, sol·licitant la
col·laboració del visitant.

£
Bluespace® es Marqueting de
Proximitat (Proximity Marketing), per
campanyes d'accions publicitaries o
de comunicació.

£
La informació enviada té multitud de
presentacions i formats, com son
imatges, audio, video, textes i altres
especials..

onbluespace® desenvolupa
totes les accions publicitaries
i de comunicació, des del
disseny, producció i
integració dels continguts fins
l'assessorament tècnic i
promocional de les accions.

D'utilitat màxima per
£
a aconseguir nous
contactes amb els
usuaris dintre del
seu entorn.
Un bon pretext per
£
innovar les
comunicacions amb
els usuaris.
Es una eina increïble
£
per augmentar
l'utilitat en
geomàrqueting

Mobile Marketing
Marketing Proximity
Marketing Street
Marketing Viral
Marketing Direct Mobile
Marketing Corporativo

onbluespace® ofereix els
seus serveis per captar
Sponsors i Patrocinadors de
campanyes en colaboració
amb els seus clients.

| apliquem noves tecnologies
a la publicitat.

Bluetooth
Nou canal gratuït per l´usuari, en un entorn de
mobilitat.

NFC

N

Near Field Communication. Tecnologia de
connectivitat de proximitat. Especialment per a
mòbils.

Codis d´imatges

Els continguts poden ser
informatius, publicitaris,
promocionals,
d´entreteniment, empresarias,
institucionals..

Acciones publicitarias
Acciones de comunicación
Acciones de Mobile Marketing
Acciones de Marketing de proximidad.
Promociones messaging
Aplicaciones corporativas

Shodcode, Semacode i QR. Els codis d´imatges
son capturats automàticament pels mòbils.

RFID
RadioFrequency identification.
Identificació per mitjà de la radiofrecuència amb
antenes i etiquetes | tags RFID i lectors a
distància.
TM

WIFI | WIMAX
Tecnologia de comunicacions sense cables
mitjançant les ones. Una fórmula perfecta per a
connexions a distància.

onbluespace®, valor afegit.
onbluespace® utilitza en tots
els seus sistemes programari
de Software Lliure.

onbluespace® no fa
servir llicències dels seus
programaris, son de lliure
utilització.

onbluespace®, fem.
Captar l´atenció dels assistenst,
£

Coneixement de productes, activitats,
£

vianants, passatgers, turistes.
Sorprendre, impressionar, fascinar,
£
admirar, descobrir, atrapar.
Familiaritat del client amb la nostra
£
marca (*BRANDING, coneixement de
marca), logotip, distintiu, lema,
*marchamo.
Associacions a la Marca
£
Qualitat Percebuda
£
Recordatori de Marca i posicionament
£
Distinció i Fidelització a la Marca.
£

solucions i serveis.
Desenvolupar promocions de *sampling i
£
accions de *fidelización als consumidors.
Accions de *Up-*selling i Cross-*selling
£
directes al consumidor a baix cost.
Creació de base de dades de mòbils per
£
a complementar l'estratègia *multicanal
de *CRM.
Segmentació del mercat.
£
Captació de nous clients
£

Punts d´informació.
Característiques dels dispositius

Creació d'un ambient
de comunicació visual
per els visitants.

Les connexions son Stand
Permet la descàrrega d'imatges, videos, £
£
cançons, aplicatius.
Tè una cobetura de 50 a 100 metres.
£
La cobertura es de 360ª alrededor dels
£
punts d'accessos.
No interfereixen en les zones wifi.
£
Els terminals mòbils dels usuaris tenen
£
una cobertura de 5 a 15 metres de
cobertura.

Alone (de forma
independent)
El nombre de connexions
£
simultànies son de 21
visitants.
Els dispositius permeten
£
l'accés remot mitjançant
internet.

per xarxa local o per GPRS.
£

onbluespace® per a
cada campanya de
màrqueting de proximitat
dona suport integral, junt
amb personal de
l´organització.
Tot inclòs en el preu
base.

imatges | audio-video |
entreteniment | info | pub
Animacions | Imatges estàtiques |
Imatges | animacions | Logos| Mascotes
virtuals | Salvapantalles| Themes |
Textos | Wallpapers| Mp3's | Ringtones |
Politonos Sonitonos | AudioLlibres | Audio
Guies | Podcasting | Videos | Spots |
Curtmetratges | Trailers | VideoClips |
Advergaming | Concursos | Gambling |
Gaming | Moments Winners | Sortejos |
Televoting | Cartelleres | Agenda |
Butlletins | Difusió de continguts |
Enquestes | Enviament Alertes | Guies
interactives | Informació corporativa |
Microsites | Notícies | Presentacions |
Recordatoris | Vcard's | Accions Virals |
Anuncis | Catàlecs plans | Catàlecs
interactius | Cupons | Entrades (2D) |
Flyers | Sampling

Punts de participació per a sorprendre, impactar i comunicar !

Camí Masia d´en Frederic 18-20 08800 | Vilanova i la Geltrú.

info@ontecno.com

t

*onbluespace es un producte d'ontecno.com

www.ontecno.com

93 893 07 72

