Netia WiFi
1.1 Opis usługi
Właśnie otwierasz swoją pierwszą kawiarnię, restaurację, klub fitness, biznes
o którym zawsze marzyłeś. Masz perfekcyjnie przygotowany lokal, widzisz
już nawet pierwszych, zadowolonych klientów. Twój klient otrzyma kawę, zamówi
danie z menu, zadba o sylwetkę. Czy to wszystko?
Takich usług jak Twoje jest już wiele w tej okolicy. Jak na ich tle się wyróżnisz?
Netia Wifi to niezawodny dostęp do Internetu dla Twoich klientów i profesjonalne narzędzie marketingowe, zawsze w cenie Twoich usług.
Dzięki Netia WiFi i narzędziom, które oferuje, Twój klient poczuje się wyjątkowo,
a Ty otrzymasz niezbędną wiedzę o jego preferencjach zakupowych czy satysfakcji
ze świadczonych przez Ciebie usług. Dodatkowo będziesz z nim w stałym kontakcie a jego pozytywna opinia przyciągnie kolejnych klientów i rozwinie
Twój biznes.
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Schemat rozwiązania Netia WiFi
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1.2 Korzyści wynikające z zastosowania usługi
• niezawodny dostęp do Internetu - bezpieczne i stabilne łącze do Internetu dla Twoich klientów,
które wspiera sprzedaż Twoich usług
• efektywność - profesjonalne i proste narzędzie marketingowe do gromadzenia danych o Twoich
Klientach, ich upodobaniach, będące źródłem wiedzy dla dalszego rozwoju Twojej firmy
• optymalizacja kosztowa - skuteczna i tania reklama Twojej firmy, w cenie usługi, dostarczania najbardziej
popularnymi kanałami komunikacji, takimi jak: portale społecznościowe, e-mail, sms, itp.
• oszczędność czasu - usługa „plug & play”, w pełni przygotowana do instalacji, bez konieczności angażowania IT,to oszczędność czasu dla Ciebie i możliwość szybszego wzrostu Twoich przychodów

1.3 Usługi dodatkowe
• całodobowy monitoring usługi (rejestracja logów, takich jak: Mac Adres, data połączenia)
dla ochrony Twoich interesów i przeciwdziałaniu nadużyciom w Twojej sieci)
• nasze wsparcie w przypadku konieczności udostępnienia danych wybranym służbom
• dostęp do Centrum Obsługi Biznesu w trybie 24/7, wsparcie w obsłudze ewentualnych awarii
• natychmiastowa wymiana sprzętu (Acces Pointa) w przypadku uszkodzenia i dostarczenie
nowego urządzenia w ciągu 24 godzin od zarejestrowania awarii
• możliwość rozbudowy aktualnego rozwiązania do dedykowanego, zgodnie z Twoimi wymaganiami
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