
CliqTags Spotter
Sammanhangsbaserad

kommunikation



Vad är det?

• En mobil app för iOS och Android, som via en 
molntjänst förmedlar information kopplat till 
var dina kunder/besökare är

• Tips om informationen visas i ett nyhetsflöde, 
och när man klickar dyker den bakomliggande 
informationen upp

• Det senast upptäckta visas överst och flödet 
kan bläddras



Hur gör den det?

• Genom att platser har markerats via s.k. beacons och geofences, och 
information har kopplats till dessa platserna

Normalt inomhus, men också utomhus Utomhus



Hur gör den det?

• Beacons och geofences kan kombineras



Var är den användbar?

• Inne i och omkring
• butiker, köpcenter

• nöjesparker, djurparker

• museer, vernissage

• torg, parker

• buss/tågstationer, flygplatser

• konferenser, mässor

• festivaler, konserter

• osv



Hur gagnar den mig som näringsidkare?

• Ni ges möjlighet att leverera information där/när den är relevant

• Era kunder/besökare behöver inte söka efter informationen

• Ni tar inte kostnad för "marknadsföring via hagelbössa"

• Informationen bakom kan uppdateras när och hur ofta som helst, 
vilket ger dynamik och håller intresset uppe

• Informationen ni publicerar kan göras precis så fokuserad som ni 
önskar

• Interaktiva funktioner gör att era kunder/besökare kan återkoppla till 
er med vetskap om tid och plats



Vad kan jag presentera/kommunicera?

• Exvis:
• Sakinformation

• Kuponger

• Annonser

• Enkäter

• Allt i en kombination av text, bilder, 
videos, länkar osv

• Vi rekommenderar en kombination av 
sakinformation och marknadsförings-
budskap, för att behålla intresset



Vad har vi för frihetsgrader?

• Appen kan varumärkesanpassas och funktions-
anpassas till era behov, men är generellt 
användbar som den är

• Informationen som är relaterad till platserna styrs 
fullständigt av vad ni vill förmedla, och kan som 
nämnts enkelt ändras över tiden

• Den presenterade informationen visar inget 
annat än ert varumärke

• Lösningen stödjer också QR-koder, NFC, SMS/e-
post-utskick etc gentemot samma information

Exempel på re-branding



Vad har vi för frihetsgrader?

• Ni får ert eget konto på molntjänsten, men vi kan också publicera och 
underhålla innehållet åt er

• Vi ordnar enkelt en utvärdering med beacons och geofences, och 
hjälper er gärna under kampanjer osv

• Vi tillhandahåller tåliga iBeacon-kompatibla beacons för långvarig 
användning



Vad gör molntjänsten?

• CliqTags är ett innehållsystem optimerat 
för mobil åtkomst

• Ni kan fokusera helt på innehållet, då 
allting är förinstallerat och klart

• All redigering sker via nätet

• Innehållet kan nås på flera sätt
• via länkar, beacons, geofences, QR-koder, 

NFC-taggar, digitala annonser, appar, 
massutskick etc
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Kontakta oss för mer information

info@cliqtags.com

https://cliqtags.com/#contact
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