
Soluções de Hotspot WiFi 
para concessionárias de 

automóveis

Muitos clientes perguntam as concessionárias se possuem acesso à Internet. O motivo 
é simples: os clientes querem verificar os preços e opções publicados na Internet, 
usando seus smartphones e iPads. Em muitos casos, o acesso à Internet ajuda a 
fechar a venda.

Comprar um automóvel é uma grande decisão para os clientes e, portanto, eles tentam 
estar o mais informados possível. A maioria dos compradores usa a Internet para 
pesquisar preços e serviços on-line na compra de automóveis.

As concessionárias de automóveis podem usar a Internet como uma ferramenta 
de vendas; deixando os clientes verificar se o revendedor oferece os melhores 
preços e opções.

A concessionária pode usar o recurso de página de login personalizado para anunciar 
promoções que o cliente pode não estar ciente. Além disso, a página de login 
personalizada pode ser configurada como um "walled garden" com o site da 
concessionária para garantir que o cliente se familiarize com informações no site que o 
revendedor deseja anunciar.

A página de login também é um ótimo lugar para anunciar aplicativos para usuários de 
smartphones que direcionam a atenção dos clientes para o melhor negócio possível. 
Adicione um Hotspot  ao seu kit de ferramentas de vendas. 
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CONCESSIONÁRIAS PEQUENAS
GIS-R4
• Gateway para concessionárias que exigem vários pontos de acesso wireless
• Até 50 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

CONCESSIONÁRIAS GRANDES
GIS-R6
• Gateway para instalações maiores que requerem múltiplos pontos de acesso wireless
• Até 100 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• Throughput de 100 Mb/s
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

Nós fabricamos uma gama de produtos de Hotspot que oferecem preço / desempenho exato para qualquer tipo de negócio que ofereça 
Internet. Você tem requisitos especiais para o seu Hotspot? Nossa equipe de suporte técnico ficará feliz em ajudá-lo com uma solução que 
atenda aos seus requisitos. Também podemos fornecer um serviço de página de login personalizado com base no seu site. Consulte o 
nosso site: www.guest-internet.com para obter as folhas de dados e o manual dos produtos.


