BeaMii
Stedbestemt information og handling

Hent app’en med

BeaMii er en gratis app til din mobiltelefon, iOS og Android, som ud fra
din geografiske position vil åbne det man på stedet ønsker at informere
dig om som forbruger, eller give dig mulighed for at udføre handlinger –
og dette kun ved et tryk og en app på mobilen.

Formål
Forbrugerne bliver i dag tilbudt et utal af app’s og man skal have en app for hvert sted
man som forbruger kommer.
Forbrugere kommer sjældent et sted ofte nok til at ville have en app installeret som
kun virker på dette ene sted.
BeaMii er udviklet til at være app’en der samler alle disse app’s, så forbrugeren kun
skal have en app installeret som samtidig kan holde styr på alle bonus ordninger man
måtte være en del af.

Netværk og brugere
Det er ofte dyrt at vedligeholde sin egen app og kræver rigtig meget markedsføring at
få forbrugeren til at installere app’en.
Ved at komme med på BeaMii app’en, er man automatisk med i et netværk af steder
der anvender app’s, og sammen udnytte dette til at trække kunder ind i ens egen
forretning.
Har en forbruger først installeret BeaMii app’en, kan den bruges alle de steder der er
med på app’en. På den måde deler man hinandens brugere og starter ikke med 0
brugere fra dag et.
BeaMii kan genanvende dataen fra en allerede eksisterende app, således ens egen
udviklede app ikke nødvendigvis har været spildt.

Teknikken bag
Der sidder en såkaldt Beacon på det sted som man ønsker en information skal vises.
-

Beacon’en udsender et Bluetooth signal
BeaMii app’en registrerer Bluetooth signalet
BeaMii app’en åbner nu en URL side hvor fra
informationen gives.

URL siden kan være bygget på kundens egen eller Beamii.dk
Ved brug af Beacons minimeres strømforbruget sammenlignet med GPS.

Log ind via beamii.dk
Alt redigeres/ændres nemt og hurtig med et log ind via www.beamii.dk.
Her vil i have en oversigt over alle jeres sider.
Er i en større forretningskæde kan i fra centralt sted have oversigt over alle butikker
og redigere, mens de ude i de enkelte butikker kun vil have siden for denne butik
tilgængelig.

Markedet
Detail

Restauration

Attraktioner

-

- Restauranter
- Hoteller
- Diskoteker
- Barer
- Cafeer

- Forlystelses parker
- Festivaler
- Museer
- Udlejningshuse

Supermarked
Indkøbscentre
Tankstationer
Kiosker
Øvrig detail

Information
Informationen der skal vises i app’en kan være følgende:
-

Menukort
Program
Tilbudsavis
Tilbud
Oversigtskort
Plantegning
Aviser eller billedblade
Fil visninger (PDF)

Handlinger
De handlinger som vil kunne udføres i app’en er følgende:
-

Træknummer
Afgive ordre/bestilling
Udføre betaling
Bonus ordninger
Sende beskeder
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