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Cloud4Wi
Voordelen met Social Wi-Fi

WWW

BETREK UW KLANTEN
Stel automatische likes, post, volgers in op Stel automatische likes, post, volgers in op 
uw social media account. Moedig klanten 
aan uw Facebook-pagina leuk te vinden en 
uw Facebook berichten te delen op hun 
tijdlijn,of trek meer volgers aan op uw 
Twitter-account. Persoonlijke 
aanbevelingen van klanten zal zorgen voor 
loyaliteit. loyaliteit. 

GEMAKKELIJK MARKETING 
CAMPAGNES OPZETTEN
Gemakkelijk en creatieve marketing Gemakkelijk en creatieve marketing 
campagnes creëeren aan de hand van 
de verzamelde analyses via het 
Cloud4Wi platform.  Verbeter de 
prestaties van uw campagne door de 
statistieken te analyseren en deze 
gegevens gebruiken voor het opzetten 
of verbeteren van een of verbeteren van een 
marketingcampagne.

INZICHT KRIJGEN OP SOCIAL 
NETWERKEN
Verspreid uw bedrijfsnieuws, speciale Verspreid uw bedrijfsnieuws, speciale 
aanbiedingen en evenementen op 
social media kanalen door middel van 
social Wi-Fi. Nodig uw klanten uit om 
hun Wi-Fi marktplaats ervaringen te 
delen met vrienden en connecties op 
hun social media kanaal.

KRIJG KLANTEN ONLINE IN 
ENKELE SECONDEN
Laat klanten op uw Wi-Fi netwerk Laat klanten op uw Wi-Fi netwerk 
inloggen door middel van social media. 
Dit is eenvoudig voor de klant en zorgt 
ervoor dat zij snel en gemakkelijk 
gebruik kunnen maken van uw gratis 
Wi-Fi. 

VERGROOT UW WINST EN 
PRESTATIES
Leer meer over uw klanten aan de Leer meer over uw klanten aan de 
hand van social Wi-Fi. U kunt uw 
diensten gerichter aanbieden en meer 
inkomsten genereren aan de hand van 
de gegevens van de social netwerken 
van uw klanten. Op deze manier kunt 
u het online gedrag van uw klanten 
analyseren en meer leren over hun analyseren en meer leren over hun 
behoeften en hierop in te spelen.
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