
Soluções de Hotspot WiFi 
para feiras comerciais

O acesso à Internet é uma parte essencial para os participantes e visitantes de feiras 
comerciais. Os proprietários de stand querem acesso à Internet para manter contato com seus
escritórios e obter informações comerciais que os visitantes perguntam. Os visitantes também 
desejam acesso à Internet para seus smartphones.

Embora muitas pessoas tenham smartphones com acesso à Internet 3G/4G , grandes 
eventos, como feiras comerciais geralmente sobrecarregam as torres de telefonia celular, 
limitando o acesso à Internet.

O serviço de Internet pode ser incluído com os custos do stand para atrair as empresas a 
divulgarem seus produtos. Os proprietários de stand podem ter acesso gratuito à Internet, 
enquanto os visitantes podem ser cobrados pelo acesso à Internet usando o recurso de 
cobrança por cartão de crédito/débito do gateway.

Alugue stands mais rápido e cubra os custos: forneça Internet gratuita para 
proprietários de stand e cobre os visitantes pelo uso da Internet.

Nossos gateways incluem muitos recursos de gerenciamento essenciais para serviços de 
Internet em feiras comerciais. Os recursos incluem limitação de bandwidth, bloqueio de peer-
to-peer (P2P), filtro de conteúdo e bloqueio de vírus.

Relatórios abrangentes incluem uso diário e mensal e relatórios de cobrança com taxas de 
transação.
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Opção 1
GIS-R6
• Gateway para instalações que requerem poucos 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

Opção 2
GIS-R10
• Gateway para instalações maiores que requerem múltiplos pontos de acesso wireless
• Até 250 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• WAN Duplo com throughput de 100 Mb/s, com balanceamento de carga e fail-over para 

alta confiabilidade
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P

Opção 3
GIS-R20
• Fornece um serviço de Internet de alto desempenho
• Até 500 usuários simultâneos com computadores portáteis e smartphones
• WAN Duplo com throughput de 200 Mb/s, com balanceamento de carga  e failover para 

alta confiabilidade
• Opções de cobrança de cartão de crédito e bloqueio P2P
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Nós fabricamos uma gama de produtos de Internet Hotspot que oferecem preço / desempenho exato para qualquer tipo de negócio que 
ofereça Internet. Você tem requisitos especiais para o seu Internet 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.

Nós fabricamos produtos de quiosque para os organizadores de feiras que desejam montar um café para 
os visitantes. Ligue para nosso departamento de vendas para obter mais informações sobre nossos 
produtos de quiosque.


