
Funktioner och fördelar



Engagerande mobila kampanjsajter



Kundkommunikation idag
Direktreklam

Tidningar

Webbsidor

Appar och SMS



Marknadsstatus

• Dina kunder (befintliga och potentiella) går omkring med 
mobiltelefoner överallt

• De kan nås med information var som helst och när som helst

• Responsiva fullfunktionella sajter är inte tillräckligt 
fokuserade

• Mobila kampanjer behöver vara tydliga och lockande

• Mobila sajter är betydligt billigare och snabbare att 
publicera och underhålla än appar, som ofta kräver extern 
hjälp

• Tryckt media är statisk och dyr, och marknaden flyttar 
generellt från tryckt media till digital

Marknadsförings-
budskap



Allt-i-ett lösning för att skapa 
mobila sajter, kampanjer, 

enkäter osv



Princip

Konsumenter

FöretagÅtkomstmetoder:
• QR-koder
• Bulk-SMS
• SMS-förfrågan
• iBeacon
• NFC-taggar
• Augmented Reality
• Direkt länk 
• Skal-appar
• etc CliqTags Funktioner:

• Skapa flera sajter
• Skapa flera sidor av olika 
typer, inklusive interaktiva
• Skapa åtkomstmetoder
• Schemalägg innehåll 
• Detaljerad statistik
• etc



Kundfördelar



Detaljhandel

• Publicera erbjudanden, rabattkuponger, tävlingar, recept, råd, installations-
och användnings-instruktioner, alternativa och nya produkter, 
återkopplingsformulär och mer

• Addera bilder, videos, ljud, färger etc för att göra upplevelsen mer 
spännande

• Tidsstyr innehållet, så att informationen varierar automatiskt över tiden; 
Detta lämpar sig inte minst för kampanjer, erbjudanden och tävlingar

• Placera QR-koder i tidningar, nyhetsbrev, på skyltar, hyllor etc, och förmedla 
information relevant för respektive plats

• Placera fyrar och NFC-taggar i butikerna för platsspecifik information



Tryck

• Komplettera tryckt information med digital dito som fördjupar och ger 
möjlighet till interaktion och snabb och enkel återkoppling

• Skapa en ny intäktsström genom att sälja detta som ett komplement 
till tryckta annonser

• Komplettera med multimedia och interaktivitet och på så sätt 
modernisera trycksaken

• Inget att knappa in för användaren för att nå informationen; Det är 
bara att läsa QR-koden från mobilen



Fastighet

• Marknadsför ert företag och era objekt via planscher på byggnader och i 
annonser, där QR-koder, NFC-taggar, eller fyrar ger enkel åtkomst till mer 
information om objektet, intresseanmälan, kontaktinformation, tider för 
visning osv

• Gör det enklare för potentiella köpare att kontakta er, och få en snabbare 
säljprocess, genom att de kan kommunicera direkt med en mäklare medan 
de exvis befinner sig vid objektet

• Genom att den bakomliggande information kan ändras över tiden utan att 
QR-koden, NFC-taggen eller fyren påverkas kan mäklaren enkelt förmedla 
information om huruvida objektet är sålt, aktuellt bud, antal intresserade 
etc



Hälsovård

• Använd QR-koder och bakomliggande preparatspecifik information för 
att minska risken för felmedicinering och felbehandling

• Ge instruktioner om användning och underhåll av utrustning osv på 
sjukhus och hemma hos patienter

• Komplettera EAN-koder med QR-koder för tillgång till mer information

• I situationer där mobil telefoni inte tillåts, kan Wi-Fi användas med 
samma upplevda effekt



Produktivitet

• Sätt QR-koder, NFC-taggar eller fyrar på utrustning, byggnader, varor etc för 
att delge information om dem; Detta kan gälla användningsinstruktioner, 
ansvarig kontaktperson, återkoppling om leverans- och service-status, 
lämpliga åtgärder etc

• Skapa bättre förståelse för situationen i lager, kontor, verkstäder, 
byggnationer etc genom att ge tillgång till relevant information via 
mobiltelefoner eller surfplattor

• Öka säkerheten för de anställda genom att de ges aktuell information om 
ansvariga, status på utrustning, regler etc



Finesser



Skapa, designa, kopiera, aktivera, tidsstyr 
och ta bort sajter och sidor med enkelhet



Skapa flera sajter lika enkelt som flera sidor



Välj bland smarta sidtyper för 
interaktiva och engagerande 
sajter



Skapa, publicera och följ upp 
enkäter



Visa vad som är nytt med RSS- och Twitter-
flöden



Se omfattande statistik för ändringar och 
uppföljningar



Skapa åtkomst till ditt innehåll via QR-koder, 
SMS, e-post etc



Använd ditt varumärke och design på din 
sajt



Få hjälp när och var du behöver den



Tror du oss inte?

• Registrera dig på http://cliqtags.com och se själv

• Registrering och ett basalt konto är gratis

• Om du behöver mer finns kommersiella konton, och vi kan också 
hjälpa dig med design, struktur och innehåll

http://cliqtags.com/


Tack för att du tittade!
info@cliqtags.com

http://cliqtags.com


