iBeacons
iBeacon + app = kontakt og salg
iBeacons giver jer muligheder, der ikke før har været tilgængelige: At aktivere
jeres kunder på det rigtige tidspunkt!

Ekstra dimension på jeres produkt
Med iBeacons har I mulighed for at lave markedsføring og salg, der rammer
jeres kunder direkte og øjeblikkeligt! Når kunden har hentet jeres app, kan
direkte push-beskeder til kundens mobiltelefon præsentere særlige tilbud,
ny viden eller personlige anbefalinger baseret på kundens aktuelle placering,
tidligere indkøb og meget andet.

Intelligent kommunikation
iBeacons er små ‘fyrtårne’, der opsættes og sender besked ud, når en
iPhone eller Android enhed passerer forbi. Det er en ny måde at bruge
Bluetooth Low Energy (BLE) på, og teknologien er baseret på at formidle
information, der relaterer til, hvor kunden befinder sig lige nu.
En teknologi, der er langt mere præcis, end GPS er inde i bygninger. En
iBeacon kan kommunikere på afstande over 50 meter, så den giver jer
også mulighed for at fange kunden, allerede inden han er ved butikken,
standen, caféen osv.

Uendelige muligheder
I har med iBeacons mulighed for at styrke jeres kommunikation med
kunder og brugere. Det sker allerede ude i verden:
• Varehuset Macys (USA) bruger iBeacons til bl.a. at byde kunderne
velkommen og informere om tilbud og kundeklub-point
• Antwerp Museum (Holland) bruger iBeacons til at vise gæsterne rundt,
informere om malerier og udfordre med en interaktiv quiz
• Baseball stadions (USA) er blevet udstyret med iBeacons til
kommunikation med tilskuerne før, under og efter kampen
Andre muligheder med iBeacons:
• Reklamer i offentlige busser med påsat iBeacon, der pusher besked til
pendlerne i bussen om tilbud og arrangementer
• Konferencer hvor deltagerne informeres om dagens program,
oplægsholdere, praktiske ting som parkering, frokost, hotel osv.
• Løbende information og afstemninger ved større events
• Guidet rundtur i større bygninger som hospitaler, biblioteker, historiske
bygninger, koncertssteder og stadions
• Beskeder med gode tilbud til kunder, der går forbi jeres butik

Eksempel på brug af iBeacon

Statistik
iBeacons giver jer mulighed for at trække statistik på jeres kunders adfærd.
Hvor tit besøger den individuelle kunde jer, og hvordan er deres adfærdsmønstre, når de navigerer rundt i butikken. I får med iBeacons brugbar og
relevant information om jeres kunder, så I kan være endnu mere skarpe i
jeres salg og kommunikation til dem.

Mange slags - ét rigtigt valg
Der er mange leverandører af iBeacon hardware, men uanset hvilken i
vælger, er vi klar på at udvikle jeres app, så i udnytter mulighederne med
iBeacons fuldt ud.

Klar til fremtiden?
Miracle Mobile gør denne unikke mulighed til virkelighed for jer! Vi leverer
hele pakken med iBeacons og app til alle platforme - skræddersyet til jeres
virksomhed.
Vi kommer meget gerne ud og giver jer en præsentation af mulighederne
med iBeacons i jeres virksomhed. Kontakt os: ibeacons@miracle.dk

5 år + 100 apps + iBeacons = jeres succes!

Miracle Mobile er et af Danmarks førende app-udviklingshuse. Vi udvikler til alle platforme og er danmarksmestre i brug af udviklingsværktøjet Xamarin. En kombination, der sikrer jer det bedste app-resultat.
Vores motto er “Saving the world, one app at a time”. Vi redder også meget gerne jeres!
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