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Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja
hyvän asiakaskokemuksen yhteen
Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi.
Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla saadaan arvokasta tietoa asiakkaiden
käyttäytymisestä verkon alueella. Ratkaisun tukiasemat havaitsevat asiakkaiden mobiililaitteet ja
tallentavat tietoa lähiverkkoon kytkeytyvistä käyttäjistä ja ohikulkijoista. Tieto auttaa
ymmärtämään paremmin ruuhkahuippuja ja erilaisia kävijäprofiileja sekä lisää markkinoinnin
tehokkuutta, esimerkiksi kohdennetun Facebook-mainonnan kautta.

Signal WiFi kuntosaleille

Kuntosali on täydellinen ympäristö hyödyntää Signal WiFin tarjoamia mahdollisuuksia. Maksuton
langaton verkko antaa mahdollisuuden luoda täysin uudenlaista sisältöä harjoitteluun ja tarjota
ainutlaatuisia asiakaskokemuksia jäsenillesi. Lisäksi asiakkaidesi kirjautuessa Signal WiFiin
Facebook- käyttäjätilinsä kautta, he voivat jakaa tämän tiedon ystävilleen. Helppo pääsy
sosiaaliseen mediaan Signal WiFin kautta rohkaisee asiakkaitasi aktiivisuuteen ja kokemusten
jakamiseen. Näin kuntosalisi saa ilmaista näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa.

Mikä on Signal WiFi?
Tietoturvallinen langaton verkko esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien
maksupäätteiden yhteydeksi
Mahdollistaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen
Tarjoaa Facebook sekä Google-autentikoinnin kävijäkirjautumiseen
Mahdollistaa yrityksesi näköisen palvelun kirjautumissivuineen
Laajentaa sosiaalista verkostoasi tykkäämisten ja seuraamisten avulla
Tarjoaa monipuolisen hallinnointi- ja raportointityökalun
“Pitkän sairastelujakson jälkeen Anna aloittaa salitreenit. Saapuessaan ensi kertaa
treenaamaan hän kirjautuu kuntosalisi tarjoamaan ilmaiseen WiFiin, jota hyödyntävä
interaktiivinen saliopas tutustuttaa hänet saliisi ja sen laitteisiin Anna saa vinkkejä laitteiden
tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön sekä tiedon siitä, kenen puoleen voi kääntyä
kysymyksineen. Sovelluksessa hän voi myös tutustua treenioppaisiin, saada ravintoneuvontaa,
varata ryhmäliikunta- tai personal trainer -tunteja sekä seurata kehittymistään kohti omia
kuntotavoitteitaan. WiFi tekeekin Annan treenistä interaktiivisemman kokemuksen. Kun hän
varaa pilates-tuntinsa etukäteen, päivää ennen tuntia kännykkään saapuu muistutusviesti
tunnista ja alennus seuraavasta salillakäyntikerrasta. Anna ilahtuu myös saadessaan
puhelimeensa henkilökohtaisia tarjouksia treenivaatteista, palauttavista juomista ja muista
tarjoamistasi ryhmäliikuntatunneista. Tämä jos mikä lisää motivoituneen naisen
harjoittelumotivaatiota entisestään!”

Miten kuntosali voi hyödyntää Signal WiFiä?
Aktivoiva sisältö – Signal WiFin avulla teet salillasi treenaavien kuntoilijoiden
treenikokemuksesta henkilökohtaisemman ja interaktiivisemman. Maksuttoman WiFin
kautta asiakkaasi voivat hyödyntää treeniopas- ja ravintoneuvontasovelluksia.
Halutessaan he voivat myös varata ohjattuja ryhmäliikuntatunteja sekä personal trainer
-tapaamisia etukäteen tai seurata sovelluksen avulla kuntonsa kehittymistä.
Sosiaalinen media – Kasvata brändiäsi sosiaalisessa mediassa. Yli 50 % ihmisistä
lähettää automaattisesti brändiisi liittyvän viestin kirjautuessaan langattomaan
verkkoosi Facebook-tilinsä kautta. Voit kustomoida näitä viestejä paikkakunnittain sekä
voimassa olevien tarjousten mukaan.
Interaktiivinen saliopas – Signal WiFin paikannusominaisuus mahdollistaa
interaktiivisuuden ja opastaa salillasi treenaavia kuntoilijoita laitteiden käyttöön kunkin
henkilökohtaisen treeniohjelman mukaan sekä antaa hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
tehokkaaseen ja turvalliseen harjoitteluun.

Miten kuntosalisi voi kaupallistaa Signal WiFin?

Yksilöidyt ja kohdennetut tarjoukset – Reaaliaikaisen markkinointidatan avulla kuntosalisi voi
lähettää asiakkailleen yksilöityjä tarjouksia ja alennuskoodeja kohdistetusti.Integroimalla salisi
pohjapiirroksen järjestelmään voit seurata ihmisten liikkeitä ja rajata alueet, joille kohdistat
markkinointiviestit mobiilisti tai mainostauluihin. Voit esimerkiksi kutsua jäsenet kokeilemaan
uutta ryhmäliikuntatuntiasi maksutta tai lähettää heille edullisempaan lounaaseen salisi
kahviossa oikeuttavan alennussetelin tai tuntuvan alennuksen salishoppisi myymistä
treenivaatteista.
Sponsoroitu WiFi – Tarjoamalla kumppaneillesi mahdollisuutta mainostamiseen ja näkyvyyteen
Signal WiFin avulla luot heille lisäarvoa ja -näkyvyyttä. Voit rakentaa erilaisia
markkinointipaketteja aloitussivullasi tapahtuvasta täydestä brändäyksestä hiljaisempien
ajankohtien erikoistarjouksiin tai vaihtoehtoisesti väylän lähettää asiakkaillesi heidän ikäänsä,
sukupuoleensa, senhetkiseen sijaintiinsa tai treeninsä kestoon perustuvia erikoistarjouksia.
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