
«SmartAds» це Ваш шлях до 
кожного клієнта 

МЕТА БУДЬ-ЯКОГО БІЗНЕСУ - СТВОРЕННЯ КЛІЄНТА



Що бачить клієнт, приєднавшись до WiFi в Вашому 
закладі чи біля нього?

  
Нічого! 

Він одразу отримує доступ до Інтернету, і що це Вам дає?



Використовуйте SmartAds - рекламний 

сервіс для сфери послуг, який змусить 

гостьову WiFi мережу приносити реальну 

користь для бізнесу. 

Ваш WiFi може більше!

SmartAds - вирішить основні причини, завдяки чому 

клієнт має прийти в Ваш заклад:
1. Зовнішня  реклама (вивіска);

2. Рекомендації друзів та постійних клієнтів;

3. Реклама;

4. Сервіс (покращення  обслуговування клієнтів завдяки 

зворотньому зв'язку);

5. Це може бути Вашою фішкою.



“SmartAds” - хмарне програмне забезпечення, тому для 
управління системою досить будь-якого пристрою з 

доступом в Інтернет

● Подивитися Вашу рекламу

● Підписатися на групу

● Зробити репост на стінці

● Відповісти на опитування

● Оцінити якість послуг

● Пройти ідентифікацію

Як  працює  “SmartAds”   
Перед доступом в Інтернет необхідно:



12 нових можливостей для Вас та Вашого бізнесу 
від SmartAds”:

1. Реклама закладу на сторінці авторизації

2. SMM - маркетинг (просування в соц. мережах)

3. Збір контактних даних гостей, учасників акцій 

4. Проведення опитувань якості обслуговування

5. Думка клієнтів про Ваші продукти та послуги

6. Створення ваучерів на знижку (квитків, чеків і т.п.) з 

можливістю їх погашення через QR - код

7. Спеціальне рішення “Подаруй Другу”

8. Залучення нових клієнтів завдяки партнерам SmartAds та 

участю в різних заходах

9. Знайти загублених клієнтів та дізнатися про нових 

10. Утримання клієнтів завдяки програмі лояльності 

11. Оцінка ефективності реклами та акцій

12. Отримання додаткового доходу



1. Брендування сторінки авторизації

2. Рекламні банери з безумовним 

переходом на веб-сайт

3. Рекламні банери з переходом на веб-

сайт по часу

4. Презентація,слайд-шоу (слайдери) 

5. Мультимедійні аудіо, відео ролики 

6. Анімація в залежності від часу 

7. Дошка безкоштовних пропозицій 

(аналог вкладок на столі)

 1. Реклама закладу: 



2.  SMM-маркетинг  - рекомендації друзів та 
постійних клієнтів

  

Сервіс «SmartAds» забезпечить вхід в Інтернет через соціальні мережі.

Інтернет  буде доступний тільки, якщо користувач розповість про заклад на своїй сторінці.

Завдяки  цьому - близько 300 000 користувачів за місяць побачать публікацію про Вашу компанію на 

сторінці своїх друзів (виходячи з розрахунку в середньому 300 друзів на людину), а рекомендації друзів - 

це найбільш ефективний маркетинговий інструмент нашого часу. 

Пости гостей в соціальних мережах принесуть більше 10 000 переглядів рекламних постів в день

90% покупців довіряють рекомендаціям друзів більше, 

ніж класичній рекламі. 

Молодь спілкується з друзями через соціальні мережі.

Що, якщо кожен з користувачів, що підключається в Вашому 

закладі до Інтернету, розповість про заклад на своїй сторінці в 

соціальній мережі 

або підпишеться на співтовариство перед підключенням?



Маючи таку інформацію менеджер може:

- швидко знайти гостя за ім’ям, часом 

відвідування і  

  способом авторизації;

- зв'язатися з гостем через профіль в 

соц.мережі;

- дізнатися охоплення опублікованого 

гостем поста;

- вивантажити контакти гостя для 

використання в  

  рекламних кампаніях і розсилках

У підсумку, соціальний маркетинг дає власнику:
● зростання передплатників у співтоваристві компанії;

● збільшення числа мовців, що розповідають про нас;

● скорочення витрат на SMM-фахівця.

Використовуючи дані з соціальних 

мереж, SmartAds дозволяє компаніям 

отримати доступ до такої інформації 

як:

● Ім’я користувача;

● Стать і вік;

● Регіон і місто;

● Профіль в соціальній мережі;

● Список друзів.

Таким чином WiFi допомагає більше 

дізнатися про гостей закладу.



 

Маючи дані про дні народження Ваших гостей, Ви можете привітати 

клієнта акцією або унікальною пропозицією, написати вітального листа на 

пошту або приватне повідомлення в соц. мережі. 

Люди пам'ятають, хто їх привітав з днем народження, а привітання від 

представника компанії - запам'ятають подвійно.

Коли клієнт планує відвідати той чи інший  заклад?

Дослідження показують, що 

найбільш за все люди планують 

відвідати  заклад для того,  щоб  

відзначити  важливі події свого 

життя.



Збір контактних даних гостей учасників акцій 

Система дозволить опитувати клієнтів і збирати 

активну базу контактів з метою допродажу по

засобам email-маркетингу і sms-розсилки

- Гнучке налаштування

- Інтеграція з CRM

- Можливість запуску декількох компаній

3. Поповнення клієнтської бази завдяки SmartAds   



Створюйте будь-які необхідні опитування, отримуючи зворотній 

зв'язок від Ваших гостей. 

Дізнайтеся думку Ваших гостей про послугу або сервіс і чи 

відповідає Ваш продукт їх очікуванням.

Технологія опитувань через WiFi дозволяє отримати оцінку послуг 

від користувача безпосередньо при підключенні до WiFi мережі, де 

гість повинен буде пройти невелике опитування для доступу в 

мережу. 

Система знає, що користувач підключається не в перший раз, а, 

значить, він вже був у Вашому закладі - і його думка може бути 

дуже корисною.

 4. Завдяки SmartAds -  Гості оцінять якість послуг 
через WiFi-мережу



Опитування SmartAds допоможуть налаштувати 

комунікацію з Вашими відвідувачами через WiFi, 

а статистика відповідей підкаже правильне 

рішення.

 Ця механіка дозволяє зрозуміти реальну потребу 

клієнта в продуктах або послугах й оцінити 

попит, дасть можливість отримати оцінку роботи 

персоналу і повернути гостя до того, як 

негативний відгук зможе стати публічним.

5. SmartAds -  Бізнес-рішення з опорою на думку 
гостей



- QR-код на знижку на свято 

- Попередній продаж білетів на подію - 

погашення  QR-коду є підтвердженням 

оплати

- Інтеграція з системами автоматизації

- Повний контроль  за використанням 

- необмежені можливості для використання 

6. Створення ваучерів на знижку з можливістю їх 
погашення через QR-код



1. Після авторизації в WiFi-мережі користувачеві 

пропонується зробити подарунок другу - знижку 

або купон на безкоштовне відвідування!

2. Індивідуальна листівка публікується на стіні в 

соціальній мережі!

Це дасть додаткову конверсію в продажу - 3%

- Залучення нових клієнтів

- Промо нових продуктів

- Конверсія WiFi в продажу

7. SmartAds - Спеціальне рішення “Подаруй Другу”



 8. Залучення нових клієнтів завдяки партнерам 
SmartAds та участю в різних подіях

Ексклюзивні рекламні майданчики 

партнерів.

Концерти, події -  сам Вакарчук на 

наступний день подякував нашому 

місту за "10 тисяч вогників"

Виїзд партнерів SmartAds на події міста



 

 9. Знайти загублених клієнтів та дізнатися про нових 

Порахувати втрачених клієнтів та звернутися 

до них індивідуально. 

Потужна система SmartAds покаже Вам 

клієнтів, які перестали відвідувати заклад з 

різних причин. Ви можете звернутися до них 

за допомогою ретаргетінга в Вконтакті або 

через електронну помічницю.

За статистикою продати старому клієнтові в 7 

разів простіше і дешевше, ніж новому.

В залежності від кількості відвідувань - SmartAds може 
видати клієнту картку постійного клієнта



10. Утримання клієнтів завдяки програмі лояльності
Прив'яжіть клієнтів до свого бізнесу, збільшіть повторні 

продажі за допомогою брендованих електронних дисконтних 

карт від Вашого закладу!

Впровадити ефективну накопичувальну бонусну програму 

лояльності без пластикових карт і мобільних додатків:

● На відміну від безликих пластикових карт, електронна 

дисконтна карта прив'язана до аккаунту в соціальних 

мережах  клієнта і персоналізована.

● Електронна дисконтна карта завжди буде в телефоні або 

планшеті у Вашого клієнта - він її ніколи не втратить.

● На відміну від мобільних додатків, програма лояльності 

SmartAds не  вимагає від клієнта установки додаткових 

додатків.

● Індивідуальне налаштування асортименту і вартості 

подарунків, які Ваш клієнт зможе купити за бонусні бали.

На електронні дисконтні карти Ви 

можете нараховувати бонусні бали 

за такі дії клієнтів за:

- Підключення до WIFI

- Розміщення Ваших постів на своїй 

стіні в соц.мережі

- Вступ до Вашої групи/пабліку

- Реальні покупки в Вашому закладі



 

11. Оцінка ефективності реклами та акцій
Аналітика будується на основі збору статистичних даних про підключення до WIFI Вашими клієнтами.

В основі аналітики знаходиться панель з 4-ма основними 

показниками лояльності клієнтів:

1. Коефіцієнт залучення - покаже кількість відвідувачів від 

загальної маси, які зацікавилися Вашими бонусними 

пропозиціями і акціями

2. Коефіцієнт лояльності - вважатиме кількість відвідувачів від 

загальної маси, які повертаються до Вас повторно

3. Кількість постійних відвідувачів - знайде кількість 

відвідувачів, які повертаються до Вас повторно за обраний 

період

4. Кількість нових відвідувачів - надасть Вам кількість гостей, які 

прийшли в Ваш заклад тільки один раз.

На основі цієї вимірної статистики Ви можете планувати свої рекламні акції або так само корегувати 

роботу закладу, роблячи нахил в бік нових або постійних клієнтів



 12. Отримання додаткового доходу
Кожен може пройти реєстрацію на сайті  та отримати своє реферальне посилання партнера 

Партнери отримають до 70% від показу реклами 

Партнери отримують 70% за продаж франшизи

Розподіл 70% сума $ дохід $

клієнт 20,00% 100 20

1 35,00% 100 35

2 7,00% 100 7

3 5,00% 100 5

4 2,00% 100 2

5 1,00% 100 1

Розподіл 70% сума $

1 40,00% 50

2 15,00% 50

3 8,00% 50

4 5,00% 50

5 2,00% 50

http://smartads.com.ua/referral/36/

https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493711548000&usg=AFQjCNHctGqwRGNhNbm1NRyApr6jj4Vu2g
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493711549000&usg=AFQjCNH9488BOcr-q5JCovy_Ge6i7Pe3ww


 Роутер в 

користування

Покращення 

WiFi

Чому саме наш сервіс? 
Ми швидко встановимо систему в Вашому закладі

Сумісність з 

будь-якою 

мережею

Ексклюзивні рекламні  

майданчики партнерів

в 5 разів дешевше 

конкурентів



 

Функціональні можливості системи 
Інформація про користувача



Рекламні продукти

Статистика пристрою 64:CC:2E:F4:A6:AB (mac)

https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/&sa=D&ust=1485493712093000&usg=AFQjCNFVW9Ak0KtgmIPz-3F25qgcCCdxKQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/&sa=D&ust=1485493712093000&usg=AFQjCNFVW9Ak0KtgmIPz-3F25qgcCCdxKQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/visitor/64:CC:2E:F4:A6:AB/&sa=D&ust=1485493712098000&usg=AFQjCNFj47_TXVqBETV4v16_XMmQagZNlw


Вигляд реклами 

на пристрої 

Реферальній принцип залучення клієнтів

Журнал фінансових операцій

https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/&sa=D&ust=1485493712262000&usg=AFQjCNE_YywYsmMfuNn_HlXjfIzNVJ5qiQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/&sa=D&ust=1485493712262000&usg=AFQjCNE_YywYsmMfuNn_HlXjfIzNVJ5qiQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/&sa=D&ust=1485493712262000&usg=AFQjCNE_YywYsmMfuNn_HlXjfIzNVJ5qiQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/&sa=D&ust=1485493712262000&usg=AFQjCNE_YywYsmMfuNn_HlXjfIzNVJ5qiQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/&sa=D&ust=1485493712263000&usg=AFQjCNGUtHGNCkaxkEMsEQ2YIh6A88Wsig
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/&sa=D&ust=1485493712265000&usg=AFQjCNEQspbMjfuMI5RaLYG26MnPHc1BrA
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/&sa=D&ust=1485493712266000&usg=AFQjCNGWT6bzagBUZkGSTr5JzgsDCR-FHQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/36/&sa=D&ust=1485493712448000&usg=AFQjCNFR89x9FKcSe5m1CdSsA6I3_VlgOA
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/ru/user/36/&sa=D&ust=1485493712448000&usg=AFQjCNFR89x9FKcSe5m1CdSsA6I3_VlgOA


Рішення для КаБаРе + СПА + Спорт: 
Переваги рішення: 

Брендування стартової сторінки. 

SmartAds дозволяє створювати 

красиві і привітальні сторінки під 

індивідуальну стилістику компанії

Соціальний маркетинг. 

Збільшення аудиторії бренду в 

соціальних мережах за рахунок 

трафіку WiFi: авторизація через 

соціальні мережі, доступ до WiFі

мережі за підписку або публікацію.

Опитування і збір зворотного зв'язку. 

Модуль опитувань SmartAds допоможе 

налаштувати комунікацію з Вашими 

гостями через WiFi. Зворотній зв'язок 

допоможе поліпшити Ваш бізнес

Реклама закладу у вигляді банера з 

переходом на веб-сайт, слайд-шоу 

(слайдери), мультимедійні ролики

дошка безкоштовних пропозицій 

проведення акцій, розіграшів.



Рішення для готелів: 
Переваги рішення:

Опитування і зворотній 

зв'язок 

Соціальний 

маркетинг

Допоможе дізнатись про Ваших 

гостей краще за допомогою 

Особистого кабінету

Брендування 

стартової сторінки 
Реклама закладу Ідентифікація 

користувачів WiFi



Рішення для заходів: 
Переваги рішення: 

Опитування і зворотній 

зв'язок

Реклама заходу та 

партнерів 

Встановлення за 24 години 

в будь-якому місці

Дізнаєтеся інформацію 

про кожного гостя

WiFi мережа в будь-

якому місці

Гості розповідатимуть 

про подію своїм друзям



Що  ми отримуємо після впровадження - SmartAds

 Зростання  групи в соц 

мережі  300 ч/м

Перегляд реклами та 

постів в соц мережі 

 1 000 000 м

 Живе спілкування з 

клієнтами  через соц. 

мережі

Утримання постійних 

клієнтів. Можливість 

запрошення їх   

святкувати День 

народженняГнучке налаштування 

під будь-які задачі 

реклами
Можливість  за цим всім 

слідкувати



Обжени свого конкурента - стань клієнтом 
сьогодні!

Тарифні пакети:

Клієнт - тариф орієнтований на клієнтів, які  хочуть рекламувати свій 

заклад та окупити свої витрати - 100 $

Партнер - тариф орієнтований на клієнтів, які хочуть отримувати 

максимальний дохід від чужої реклами і рекламувати свій заклад, 

будувати свій  бізнес в системі SmartAds  -150 $ (100$ тариф 

“клієнт”+50$/рік франшиза)

Рекламодавець - 800 грн аванс за показ реклами в системі до повного 

використання( від 0,6 коп. до 7 коп. за показ)



Ви не впевнені чи потрібно Вам це? 
Не бійтеся спробувати - за допомогою реферального посилання, 

або QR-коду, при реєстрації Ви отримаєте 15000 Sm, що дасть вам 

можливість показати свою рекламу від 625 до 7500 разів 

http://smartads.com.ua/referral/36/ 

Пропонуємо Вам індивідуальну безкоштовну 
зустріч-презентацію!

Додаткові послуги:
розробка сайту, реєстрація, ведення в соц. мережах

https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493713821000&usg=AFQjCNF22TEpC9rQjTgXGIxujRzoIJQriQ
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493713821000&usg=AFQjCNF22TEpC9rQjTgXGIxujRzoIJQriQ


Виникли питання та пропозиції - 
дзвоніть та  пишіть!

Телефон: (050)338-07-03 
Еmail: d.yanchuk@sisiftware.biz

При реєстрації за посиланням
http://smartads.com.ua/referral/36/

Ви отримаєте7.500 показів своєї реклами 

Дякуємо за увагу!

 ?

mailto:d.yanchuk@sisiftware.biz
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493714008000&usg=AFQjCNGAGcxRUImYib--q6fYLrdjWxno9w
https://www.google.com/url?q=http://smartads.com.ua/referral/36/&sa=D&ust=1485493714008000&usg=AFQjCNGAGcxRUImYib--q6fYLrdjWxno9w

