
Engagerande mobila kampanjsajter



Vad är CliqTags?

• Ett innehållssystem för mobilanpassade 
interaktiva sajter

• All administration sker i molnet

• Varje kund får ett eget konto

• Skapade sajter kan göras kund-brandade

• Smarta sidtyper ger interaktion: formulär, 
betalning, nyhetsflöden, delning etc

• Det är lätt att jobba med flera sajter

• Detaljerad statistik möjliggör uppföljning

• Innehåll kan tidsstyras



Vad är det användbart för?

• Plats- och kontextfokuserad 
information riktad till kunder

• Information om företaget

• Erbjudanden

• Rabattkuponger

• Tävlingar

• Enkäter

• etc



Vad gör CliqTags unikt?

• Flera kanaler till samma innehåll (se senare)

• Innehåll kan tidsstyras på sajt- och sidnivå
• Alternativa sajter och sidor kan finnas förberedda, och som 

aktiveras automatiskt (eller manuellt) när det är dags

• Sajter kan struktureras som du vill

• Enkel navigering med tydliga knappar

• Innehållet är automatiskt mobilanpassat

• Innehållet kan ändras när som helst utan att åtkomsten 
påverkas
• Viktigt inte minst för QR-koder, NFC-taggar och beacons

• CliqTags är inte låst till marknadsföring



Åtkomstmetoder

• QR-koder (bäst för tryck)

• NFC-taggar (tyvärr ej iOS)

• Beacons (se senare)

• SMS (bulk eller förfrågan)

• E-post (bulk)

• Digitala annonser (via mobila sajter/appar)

• Skal-appar (installeras som vanligt)

• Omriktning (PC-sajt till mobil sajt)



Vad är en beacon?

• En liten enhet som signalerar en identitet
• Identiteten består av UUID, Major ID och Minor ID

• En beacon skickar inget innehåll

• Bluetooth Low Energy minimerar 
strömförbrukningen

• Räckvidd realistiskt upp till 30 meter (fri sikt)

• En app krävs för att tolka vad identiteten innebär

• Finns i flera varianter med batteri eller USB och 
med olika batteritid, formfaktor och tålighet

• Beacons kan konfigureras v.g. identitet, effekt, 
signaleringsfrekvens etc

* Beacon = iBeacon-kompatibel radiofyr



CliqTags beaconlösning

• Stödjer alla fullt iBeacon-kompatibla beacons

• CliqTags Beacon Reader associerar beacon-identiteter med 
sajter i CliqTags (många-till-många)

• Detekterat innehåll visas som ett smörgåsbord där 
användaren kan välja vad som är intressant

• Sajter skapas på vanlig sätt via CliqTags

• I enklaste fallet behövs ingen utveckling

• Tillförlitliga beacons säljs via CliqTags Store

• CliqTags stödjer också Eddystone-URL



Beacon-funderingar

• Beacons behöver inte "stå still"
• De kan sättas på fordon och personer också, utan 

påverkan

• Beacons kan (och bör) döljas, för att minimera 
påverkan på design och för att minimera stöld
• dock dämpas signalen bakom metall och vatten

• Det finns vattentäta beacons för utomhusbruk

• Även telefoner/tablets kan fungera som beacons
• Så använder Apple sina iPads i vissa butiker

• Var tydliga med användarvärdet

• Se på långsiktig användning



Digital signage + beacons

• En naturlig kombination

• Digital signage ger den omedelbara 
informationen

• Beacons överför informationen till kundens 
telefon

• Beacons ansluts enkelt till USB-uttag på 
skärmarna
• Därmed underhållsfritt

• QR-koder och länkar kan visas på skärmarna som 
komplement

Digital signage på Nova Lund



För mer information

• http://cliqtags.com

• info@cliqtags.com

cqt.se/info


