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Mídia de Performance 
A tecnologia Beacon  - sistema de proximidade em ambientes fechados  - permite 

mapear objetos (ou pessoas que  carregam esses objetos) em ambientes fechados. 

Como muitos espaços fechados (pavilhões de eventos, shopping centers, museus, 

restaurantes..) dispõem de estruturas metálicas em suas construções, o sinal de GPS  

deixa de mostrar precisão, tornando a tecnologia Beacon precisa e aplicável em larga 

escala. 

Agilidade 

Esta solução disponibiliza diversos 

dados: 

quanto aos visitantes do evento,  

além de oferecer,  sem precisar digitar 

busca, inúmeras informações  quanto 

aos produtos e serviços ofertados 

(a chamada internet das coisas). 

Possibilitando ainda precisa localização 

nos pavilhões. 

Redução e ganho de custos® 
Otimize os custos com a coleta dos 

dados dos clientes que visitaram o stand 

(Leitor de crachá de visitantes e 

promotores para processamento da 

leitura dos dados). 

Disponibilidade de dados reais e on time 

da quantidade de visitantes, o tempo de 

permanência nos stands, quantidade de 

acessos, preferência por expositor.  

Amplie o seu banco de dados e promova contatos periódicos com os clientes 

cadastrados, seja para informar de um novo produto ou serviço até divulgação de 

promoções. 

 

 



Grande Conceito MKT 
Criado por Steve Jobs a 5 anos e tomando 

conta dos estados unidos e Europa . 
Conheça as maravilhas que ela pode fazer. 



Conceito do Beacon 

Quando um aplicativo 
construído para operar com 
esta tecnologia entra na 
região do sinal, diversas ações 
podem ser acionadas, de 
forma a se criar uma nova 
forma de interação. 
  
Diversos tipos de 
conteúdo podem ser exibidos 
de forma instantânea e 
automática diretamente no 
smartphone do 
usuário/cliente. 

 



Como a solução funciona?  
Quando um aplicativo construído 
para operar com esta tecnologia 
entra na região do sinal, diversas 
ações podem ser acionadas, de 
forma a se criar uma nova forma de 
interação. 
  
Diversos tipos de conteúdo podem 
ser exibidos de forma instantânea e 
automática diretamente no 
smartphone do usuário/cliente. 
 
 

Uma vez sensibilizada por um 
Beacon, a aplicação acessa a Cloud 
de serviços, e através da cloud, se 
comunica com Gerenciador de 
Campanhas.  
 
Este Gerenciador fornecerá à 
aplicação metadados, tipo do objeto 
ou do local, informações 
complementares ao 
posicionamento e qualquer outra 
informação mercadológica que se 
queira obter. 

 



Gerenciador de Campanhas 
Nossa Mídia de Performance disponibiliza ao mercado o Gerenciador de 
Campanhas, uma plataforma em nuvem que permite a comunicação entre 
aplicativos e beacons. 
  
Através desta plataforma é possível gerenciar as campanhas de forma 
rápida e fácil: 
  
cadastrar conteúdo HTML, Imagens, Vídeos, PDFs etc, 
definir data e horário de ativação, 
definir o gatilho de disparo por proximidade, 
  
Além de outros filtros avançados, como por exemplo, gênero ou faixa 
etária. 
  
O Gerenciador de Campanhas permite o controle de múltiplos beacons e 
múltiplos aplicativos e fornece relatórios de gerenciamento e análise, com 
métricas e indicadores. 



Recebendo no celular … 
Diversos contéudos, cupons de desconto e  

tudo mais que puder imaginar. 



Impactante 
Demonstre sua marca. 



Projeto para donos de Eventos  

Locatario 
stand Visitante Dono do espaço 

de eventos 



Você consegue informar com exatidam as informações dos visitantes 
para o seu cliente …. 
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Chame seu cliente e fique sabendo quantas 
vezes foi visitado durante o evento. 



Fique mais proxímo de seus clientes  



Áreas de aplicação desta tecnologia 
Academias 

Acessibilidade (deficientes visuais) 
Bares, Restaurantes e Pubs 

Clubes 
Concessionárias 

Construtoras 
Danceterias 

Escolas e Universidades 
Estacionamentos 
Supermercados 

Logística e controles de estoque 
 

Estádios 
Shows, Feiras e Eventos 

Farmácias 
Imobiliárias 

Lojas de varejo 
Mídias Externas e Compartilhadas 
Museus, Galerias de arte e Teatros 

Pet Shops 
Pontos turísticos e Praças 

Shoppings 
Zoológicos 

 



Tendência no mercado externo 

A tendência tem sido, portanto, de crescimento na movimentação 
de vendas por beacons. Se em 2015 esta estratégia de vendas dentro 
das lojas já arrecadou $4,1 bilhões de dólares nos Estados Unidos, a 
expectativa é que em 2016 movimente $44 bilhões no país. Das 100 
maiores empresas varejistas de 2015, quase a metade delas já 
testaram esta tecnologia. 

http://centricdigital.com/blog/digital-trends/beacon-technology/
http://centricdigital.com/blog/digital-trends/beacon-technology/


Maps 

Beacon 



44,000,124 
Isso mesmo! Estimativa para o 
mercado Americano em 2016. 



Temos também  
Aqui seu MKt  

100% 
Total sucesso! 

Totens touch e Aplicações  
e aceito com 



Toten e aplicações  



Áreas de atuação 



App  

Android 
 App de Midia de performance ou jogos com sua necessidade. 

. 



iPhone  
App de Midia de performance ou jogos com sua necessidade. 



Tablet  
Mídia de perfomarce, usando beacons ou APP com sua 

necessidade. 



Totens  
Varios tamanhos e desing , aplicativos e jogos de acordo com 

sua necessidade. 



Obrigado! 
Qual quer duvida? 

LK Solutions: 
www.lksolutions.com.br 

Contato@lksolutions.com.br 



Informações da Empresa 
Condominio Edifício Centro Comercial London 
Rua Benjamin Constant, 67, Conj. 1104 
Curitiba, Paraná, 
Telefone: (41) 3044-2299 
São Paulo 
Telefone: (11) 98169-7019 
Email : contato@lksolutions.com.br 
 
Horários de Atendimento 
Segunda à Sexta – 9:00 – 18:00 

 

mailto:contato@lksolutions.com.br
http://unsplash.com/

