
Não basta oferecer 
Wi-Fi gratuita,  
conte com uma 
inteligência digital.

Conheça e entregue melhor 
experiência ao cliente.



MOD WIFI
Transforme o acesso à internet em um novo canal de 
comunicação com o público e aumente seus resultados!



Conheça quem frequenta o 
seu estabelecimento.
Entender o perfil e comportamento do público é precioso.

A cada novo acesso ou proximidade, obtenha dados e 
informações importantes sobre o seu cliente. 



Na prática nada disso funciona! Com o MOD WIFI o acesso 
é liberado automaticamente através de uma única informação 
coletada com o usuário e verificada em tempo real.

Formulário de “cadastro”, 
“curtidas” em redes sociais?



Respostas simples contém 
informações valiosas.
De forma indireta e respeitando sempre a privacidade do usuário 
mapeamos dados públicos e validamos: número telefônico, 
nome, gênero, faixa etária, relacionamento, filhos e hábitos.



Inteligência que vai além dos 
limites da sua Wi-Fi.
A partir de tecnologias inovadoras, disponibilizamos informações 
que potencializam a melhor estratégia de comunicação para o 
seu negócio. Conhecer, medir e interagir!



Interaja com o cliente.
Crie ações customizadas de marketing atingindo tanto 
usuários conectados no MOD WIFI, quanto usuários que 
passaram pela sua empresa ou pelas proximidades.



Só o arroz com feijão?
Todo hotspot deveria ter.
Com o MOD Wi-FI você: restringe sites inapropriados, bloqueia 
acesso de funcionários, limita o tempo máximo de conexão e 
compartilha apenas um percentual de velocidade. E muito mais!



Risco de crimes virtuais?
Se você oferece Wi-Fi e não sabe identificar quem se conectou,

certamente tem um sério problema com a Lei Federal 12.965/14.



Segurança e tranquilidade.
Mantenha o foco no seu negócio. Com o MOD WIFI todo acesso 
é validado e registrado. Além de oferecermos mecanismos de 
segurança que protegem sua rede contra pessoas maliciosas.



E o melhor … 
O MODBOX cabe na sua mão e no seu bolso.

Suporte presencial em todo o Brasil (parceria IBM).



http://modbox.com.br

Pronto para testar 
gratuitamente?

http://modbox.com.br

