Um canal de comunicação
surpreendente e inovador

bluetooth

marketing

O QUE É BLUETOOTH MARKETING OU MARKETING DE PROXIMIDADE?
O Bluetooth Marketing ou Marketing de Proximidade, é uma modalidade de
marketing que utiliza a tecnologia Bluetooth para enviar, gratuitamente,
conteúdos digitais como: imagens, vídeos, jingles, apresentações, prospectos,
panfletos, promoções, descontos, sorteios, cupons e muito mais, para celulares e
tablets, sem haver qualquer necessidade do envolvimento de uma operadora
de telefonia celular.

Com essa modalidade em comunicação não invasiva você promoverá a sua
campanha em qualquer ambiente através do envio de conteúdo digital
diretamente para os celulares de seus eleitores, proporcionando ações
personalizadas e direcionadas (one to one).
Com o Marketing de Proximidade a sua campanha atinge o alvo no local
desejado gerando assim, alto grau de resultados.

COMO FUNCIONA?
Cada dia é mais comum que mais e mais aparelhos celulares estejam com o
bluetooth ativado, pois, a indústria automobilística tem equipado seus
automóveis com rádios providos de bluetooth que se conectam
automaticamente ao celular do condutor.
É exatamente nesse nicho, esse universo potencial que a atua e inova na
divulgação de envio de campanhas publicitárias, sejam elas BlueTalk de
marketing ou endomarketing.

BlueTalk cria uma área de cobertura variando de 100 a 1000 metros,

dependendo do ambiente, comunicando e transmitindo campanhas para
todos os aparelhos celulares, tablets ou notebooks que estejam dentro da área
de cobertura e com o bluetooth ativado.
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BENEFÍCIOS
• Aumento das vendas;
• Resposta quase imediata, com um retorno do investimento em curto prazo;
• Atingir o público segmentado;
• Maior visibilidade de sua marca, com uma mídia que agrega tecnologia de
ponta;
• Mobilidade, onde você vai de encontro com seu cliente.

VANTAGENS
• Bluetooth Marketing provoca a curiosidade das pessoas pela novidade
gerada através da interatividade.
• Através de um marketing direcionado, uma campanha pode ter impacto
direto nos seus clientes, especialmente porque não é simplesmente um SMS,
mas um conteúdo interativo.
• Mais de 85% dos clientes aceitam receber mensagens com benefícios e
qualidades.
• Agora pode oferecer aos seus clientes conteúdos interativos com uma
poderosa campanha de marketing.
• Poderá enviar informações sobre produtos, cupom vale-descontos,
apresentação e campanhas em vídeo e outros.

CUSTO X BENEFÍCIOS
Não existe perda de material produzido. O retorno do investimento nesta nova
tecnologia será muito gratificante para sua empresa.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DO BLUETALK
O Bluetooth Marketing BlueTalk pode ser utilizado tanto por empresas, como
negócios dos mais variados meios. Conheça alguns lugares em que a
tecnologia pode ser aplicada:
• cinemas
• bares e clubes
• shopping centers
• rodoviárias
• pontos turísticos
• pontos de ônibus
• ruas comerciais

• festivais e eventos
• congressos
• eventos / feiras
• campanhas políticas
• vitrines e pontos de venda
• hotéis / pousadas
• lançamentos imobiliários
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• restaurantes
• outdoors
• aeroportos
• estádios e ginásios
• discotecas
• museus
• endomarketing
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O QUE FAZEMOS
Transmissão da sua campanha

Você pode nos contratar para transmitir sua campanha de modo mais
abrangente.
Nossos equipamento tem capacidade para transmissão em um raio de até 1.000
(mil) metros para vários dispositivos receptores simultaneamente.
Nossos equipamentos são operados EXCLUSIVAMENTE por nossos técnicos.
Durante o período de contratado, o clientes poderá solicitar a troca do material
da(s) campanha(s)
Fornecemos relatório de entregas das campanhas.
Atendemos somente a região da Grande São Paulo
Instalação em seu estabelecimento
Para transmissões apenas locais, dentro do próprio estabelecimento, podemos
instalar o sistema de Bluetooth Marketing no equipamento do cliente, efetuar o
treinamento e deixá-lo apto a criar, transmitir e operar suas campanhas.

PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Entre em contato conosco por telefone ou whatsapp para que possamos
compreender sua necessidade e propormos a melhor solução.

• www.clicktools.com.br
• clicktools.br@gmail.com
• Fone: 11 3379-0155
• Whatsapp: 11 97970-2461
• Skype: agenciaclicktools
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