
                                 

TEMWIFI NO TURISMO
 

O TemWiFi é diferente de tudo o que existe por um motivo: 

entrega o conteúdo 

mesmo sem estar conectado com a rede Internet

Ele é um servidor de Internet completo:

O TemWiFi é a inovação®

®INPI 1020140021710 
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TEMWIFI NO TURISMO 

 

O TemWiFi é diferente de tudo o que existe por um motivo: 

conteúdo promocional da sua empresa

sem estar conectado com a rede Internet

é um servidor de Internet completo:

          

 

® que une os mundos On-Line e Off-

 

 | www.MKT-WiFi.com 

O TemWiFi é diferente de tudo o que existe por um motivo:  

promocional da sua empresa,  

sem estar conectado com a rede Internet!       

é um servidor de Internet completo: 

 

Off-Line, O2O. 
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Como funciona o TemWiFi: 

O turista se conecta ao TemWiFi, uma rede WiFi aberta  

           
 

O turista recebe suas informações promocionais, que estão instaladas dentro do TemWiFi 

 

  
 

Após o aceite das condições de uso o turista é levado para um site pré-determinado 
 

  E você ainda pode  

coletar os dados dos clientes, 

determinar a velocidade da 

Internet a ser utilizada e o 

tempo. 

 

Também fonecemos uma 

série de relatórios. 

 

 

 

Mais informações a seguir. 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS IMPORTANTES DO EQUIPAMENTO TEMWIFI: 

 Promoções e informações 

 Publicação automática

 Controle automático do 

 Separa e reserva internet

 Suporta 70 acessos ao mesmo tempo 

 O TemWiFi Server suporta múltiplas antenas e acessos simultâneos

 Leva os clientes para 

 Libera a internet usando o 

 Painel de controle para troca e publicação das imagens promocionais

 Bloqueia e impede o acesso a sites proibidos, pré

 A mesma rede WiFi 

 Relatórios gráficos sobre os acessos diários no seu TemWiFi

 Equipamento de fácil instalação 

 

Nosso modelo de negócios é o  HaaS, Hardware as a Service

O equipamento TemWiFi é uma solução tecnológica de hardware e software. O hardware segue os 

padrões de acesso WiFi e nele é  instalada a plataforma de software MKT

todas as versões possibilitam armazenar conteúdos no TemWiFi e disponibili

sem conexão com  a Internet. Há ainda os recursos da Central do Cliente, que ficam na “nuvem” em 

http://central.temwifi.com.br o cliente atualiza o seu conteúdo, tem acesso as estatístic

Todos os softwares precisam de atualizações constantes. Por exemplo, novos celulares e navegadores 

exigem ajustes para funcionar adequadamente. Nossa opção de HaaS,  locação do TemWiFi e dos 

softwares, prevê estas atualizações.  

Mantemos uma  oferta promocional com investimento inicial e 

objetivo popularizar a adoção do nosso equipamento. Trata

básica de hardware e software.  Trabalhamos em algumas 
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RECURSOS IMPORTANTES DO EQUIPAMENTO TEMWIFI: 

 

Promoções e informações antes de liberar a internet, até em vídeo

Publicação automática destas promoções na “nuvem” da internet 

ico do tempo de acesso da internet (MKT

reserva internet para os clientes e para a equipe

70 acessos ao mesmo tempo no TemWiFi, por antena

suporta múltiplas antenas e acessos simultâneos

para o seu site da internet, depois de liberada

Libera a internet usando o facebook (MKT-WiFi.com Advanced)

de controle para troca e publicação das imagens promocionais

o acesso a sites proibidos, pré-cadastrados

 em diversos andares (MKT-WiFi.com Advanced)

sobre os acessos diários no seu TemWiFi

fácil instalação e manutenção, não tem botões

HaaS, Hardware as a Service. Seguem detalhes: 

TemWiFi é uma solução tecnológica de hardware e software. O hardware segue os 

padrões de acesso WiFi e nele é  instalada a plataforma de software MKT-WiFi.com, que possui 5 níveis, 

todas as versões possibilitam armazenar conteúdos no TemWiFi e disponibiliza-los na rede WiFi mesmo 

sem conexão com  a Internet. Há ainda os recursos da Central do Cliente, que ficam na “nuvem” em 

o cliente atualiza o seu conteúdo, tem acesso as estatístic

Todos os softwares precisam de atualizações constantes. Por exemplo, novos celulares e navegadores 

exigem ajustes para funcionar adequadamente. Nossa opção de HaaS,  locação do TemWiFi e dos 

com investimento inicial e mensalidade de apenas R$ 99,00

objetivo popularizar a adoção do nosso equipamento. Trata-se de um TemWiFi na sua configuração mais 

Trabalhamos em algumas verticais para melhor entender nossos clientes

 | www.MKT-WiFi.com 

RECURSOS IMPORTANTES DO EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

até em vídeo 

destas promoções na “nuvem” da internet  

da internet (MKT-WiFi Plus) 

equipe interna 

no TemWiFi, por antena 

suporta múltiplas antenas e acessos simultâneos 

, depois de liberada 

WiFi.com Advanced) 

de controle para troca e publicação das imagens promocionais 

cadastrados 

WiFi.com Advanced) 

sobre os acessos diários no seu TemWiFi 

, não tem botões 

TemWiFi é uma solução tecnológica de hardware e software. O hardware segue os 

WiFi.com, que possui 5 níveis, 

los na rede WiFi mesmo 

sem conexão com  a Internet. Há ainda os recursos da Central do Cliente, que ficam na “nuvem” em 

o cliente atualiza o seu conteúdo, tem acesso as estatísticas e relatórios. 

Todos os softwares precisam de atualizações constantes. Por exemplo, novos celulares e navegadores 

exigem ajustes para funcionar adequadamente. Nossa opção de HaaS,  locação do TemWiFi e dos 

mensalidade de apenas R$ 99,00 com o 

se de um TemWiFi na sua configuração mais 

melhor entender nossos clientes: 

 



 

       

O projeto do TemWiFi é fruto de

visitados e um pequeno resumo das experiências

livro que já foi publicado e um segundo 

O livro e outras informações estão

Vocês podem ter o TemWiFi divulgando

em outros idiomas também: www.youtube.com/watch?v=Bvklv5Mrszo

estrangeiros. 

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort
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de pesquisa de campo realizada em 34 países. 

experiências de WiFi e Internet em cada uma das 

 livro que está sendo escrito. 

estão disponíveis on-line em WiFiTurismo.weebly.com

divulgando todas as suas atrações, fizemos um trabalho

www.youtube.com/watch?v=Bvklv5Mrszo para atender

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort-grand-oca-wi-fi-com

 | www.MKT-WiFi.com 

 A relação dos paises 

 cidades geraram um 

.weebly.com                         

trabalho com conteúdo 

atender os turistas 

com-mkt 
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     A empresa foi constituida em 2013 e está instalada no Parque Tecnológico 

da Universidade Feevale – Feevale TechPark - http://temwifi.com.br/parceiros   

 

Nosso negócio:  

 
 

 

 

Criação e desenvolvimento do equipamento TemWiFi (e do software MKT-

WiFi.com): AP – Access Point WiFi –  que fornece conteúdo web local para 

dispositivos WiFi. O software MKT-WiFi.com roda na CPU da AP. 

• O TemWiFi é um appliance: um hardware padrão de acesso WiFi 

onde roda o software servidor de Internet, desenvolvido pela MKT.       

• Esta pratagorma de software chamamos de MKT-WiFi.com. 

• Oferecemos a locação do TemWiFi e o serviço de desenvolvimento 

de conteúdos específicos do cliente, para acesso no local de 

instalação, via WiFi.  Modelo HaaS, Hardware as a Service. 

• Este conteúdo será gravado no equipamento TemWiFi que será 

enviado ao cliente. Este conteúdo vai estar disponível também na 

internet pública. 

• O TemWiFi também pode ser conectado à Internet e dar permissão 

de acesso a rede pública aos demais usuários.  

• O TemWiFi da MKT Tecnologia do Brasil aceita (além do cabo) 

cartão 3G/4G para acesso à Internet, que pode ser liberada via WiFi. 

• O cliente atualiza o seu conteúdo em http://central.temwifi.com.br 

e faz a instalação e atualização no seu TemWiFi, on-line.  

• A inovação: Um novo conceito o WiFi Marketing vem a ser um 

dispositivo inteligente que tem capacidade de comunicação sem fio, 

WiFi, para se conectar com smartphones, notebooks, PCs, tablets, 

netbook e demais equipamentos.  

• O TemWiFi possui WebServer com armazenamento interno, com 

isso você pode transmitir informações aos seus clientes, via WiFi, 

sem precisar de uma conexão de Internet ativa. 

• Você também pode utilizar o TemWiFi como mais uma camada de 

proteção, aceleração, segurança e identificação de usuários  da  

Internet. 



www.TemWiFi.com.br  |  www.WiFi.Tur.br  | www.MKT-WiFi.com 

QueroComprar@TemWiFi.com.br             MKT: 51 3097.6460/98406.4665                        Skype: TemWiFi                    MMXVII 

                               Evolução:  A ideia original e as pesquisas começaram em 2011, em Milão na Itália. O projeto 

do TemWiFi é fruto de pesquisa de campo realizada em 34 países. A relação dos paises visitados e um pequeno 

resumo das experiências de WiFi e Internet em cada uma das cidades geraram um livro que já foi publicado e 

está disponível on-line em www.MundodeIsis.com.br            

      Levou tempo, consumiu algumas milhares de horas de trabalho, mas em 2013 conseguimos fazer o 

equipamento funcionar. Solicitamos a patente ao INPI tão logo recebemos nosso CNPJ, em 2014. 

Evolução:             2013: Protótipo 2015: Versão comercial pronta 2016: lançamento TemWiFi 3.0 

   

2016: TemWiFi com modem 4G 

É o TemWiFi Bus 

� Solução para transporte público 

De 12 a 24 volts, caixa chaveada. 

 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/12/colunas/observador/474775-coluna-do-ritter.html 

          Em 2017 lançamos o TemWiFi Junior, uma versão para pequenas áreas de cobertura de rede WiFi, ele 

utiliza a antena da mesma potência do TemWiFi Bus. É uma solução perfeita para consultórios e escritórios. 

 

          Realizamos a integração do TemWiFi com as 

redes sociais.  

         Temos a liberação do acesso à Internet usando 

o Facebook, disponível na versão Advanced da 

plataforma MKT-WiFi.com. Com o perfil Facebook 

ID o obtemos também outros dados: Nome, 

Email, Sexo e idioma utilizado e vários outros! 

Veja nosso canal no Youtube: 
www.youtube.com/WiFiMarketing 

 



Em 2017 lançamos o TemWiFi Server: 

Um equipamento que controla vários outros

você atualiza e confere nov

O TemWiFi controla e libera todas as conexões:

      Assim todos os clientes, dos diversos equipamentos WiFi terão a mesma 

experiência de acesso às promoções e informações instaladas no TemWiFi.

Matérias sobre o TemWiFi Server

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort
www.feevale.br/acontece/noticias/mkt
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Em 2017 lançamos o TemWiFi Server:  

ipamento que controla vários outros, com o TemWiFi Server 

você atualiza e confere novos recursos para sua rede WiFi

 

O TemWiFi controla e libera todas as conexões:

 

 

Assim todos os clientes, dos diversos equipamentos WiFi terão a mesma 

de acesso às promoções e informações instaladas no TemWiFi.

 

o TemWiFi Server: 

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort-grand-oca-wi
www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-do-brasil-conquista-novo-cliente-na

 | www.MKT-WiFi.com 

om o TemWiFi Server  

os recursos para sua rede WiFi 

O TemWiFi controla e libera todas as conexões: 

 

Assim todos os clientes, dos diversos equipamentos WiFi terão a mesma 

de acesso às promoções e informações instaladas no TemWiFi. 

wi-fi-com-mkt 
na-vertical-turismo   

 



WiFi Marketing – Mobile Software Versions 

As funções descritas abaixo tem funcionamento pleno somente quando utilizadas nos navegadores Opera e Chrome, 

em suas versões completas para celular: 

WiFi PopUp: PLUS – Recurso que abre autom

TemWiFi. Desde o iOS 6 e do Android 5 os celulares possuem um mini

capacidades são bem limitadas. O https também não roda no CNA. Também

Integração Facebook: ADVANCED – Da mesma maneira do WiFi PopUp este recurso tem dificuldades qua

rodando dentro dos mini-browsers CNA. O login deve ser feito no navegador e não em uma 

Informações obtidas dos usuário, considerando que o usuár

Nome, Email, Sexo, Idioma, Perfil facebook ID, Primeiro Acesso, 

OS, Versão, Resolução e MacAdress. Veja o exemplo do relatório a seguir.
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Mobile Software Versions - MKT-WiFi.com

 

As funções descritas abaixo tem funcionamento pleno somente quando utilizadas nos navegadores Opera e Chrome, 

Recurso que abre automáticamente o navegador do celular quando o usuário conecta no 

TemWiFi. Desde o iOS 6 e do Android 5 os celulares possuem um mini-browser chamado de CNA, onde as 

O https também não roda no CNA. Também o CNA do iOS 7 não suporta vídeos.

Da mesma maneira do WiFi PopUp este recurso tem dificuldades qua

browsers CNA. O login deve ser feito no navegador e não em uma 

onsiderando que o usuário faça login via facebook obtemos os seguintes dados: 

Nome, Email, Sexo, Idioma, Perfil facebook ID, Primeiro Acesso, Último Acesso, Total Acesso, Dispositivo, Modelo, 

Veja o exemplo do relatório a seguir. 

 | www.MKT-WiFi.com 

WiFi.com 

 

As funções descritas abaixo tem funcionamento pleno somente quando utilizadas nos navegadores Opera e Chrome, 

avegador do celular quando o usuário conecta no 

browser chamado de CNA, onde as 

o CNA do iOS 7 não suporta vídeos. 

Da mesma maneira do WiFi PopUp este recurso tem dificuldades quando 

browsers CNA. O login deve ser feito no navegador e não em uma app específica. 

io faça login via facebook obtemos os seguintes dados: 

ltimo Acesso, Total Acesso, Dispositivo, Modelo, 



 

 

 

Integração Facebook: abaixo, imagem da tela de um cliente nosso que usa o 

facebook para liberar a Internet.           

 
Foram removidos os e-mails e os sobrenomes para preservar os usuários.
sua empresa utilize este recurso da plataforma MKT

estarão disponíveis no seu relatório na Central do Cliente.

 
 
 

Integração com Facebook: Relatório do Painel 
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abaixo, imagem da tela de um cliente nosso que usa o 

mails e os sobrenomes para preservar os usuários. Caso 

sua empresa utilize este recurso da plataforma MKT-WiFi.com estas informações 

estarão disponíveis no seu relatório na Central do Cliente.  

Relatório do Painel – Central do Cliente 

 | www.MKT-WiFi.com 
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Relatórios do central.temwifi.com.br 

 

 

Neste dia 1.021 pessoas viram o conteúdo publicado no TemWiFi. 

 

Detalhes dos aparelhos utilizados: 

 

 

 

 

 

 
 



  

Ação publicitária ao Ar livre

Cobertura da rede TemWiFi

www.TemWiFi.com.br  |  www.WiFi.Tur.br  

Ação publicitária ao Ar livre (vídeos no nosso canal)

Cobertura da rede TemWiFi: exemplo com uso de repetidores (2.7 antena adicional)
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deos no nosso canal) 

 

: exemplo com uso de repetidores (2.7 antena adicional) 
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RECONHECIMENTO E PREMIAÇÕES:  

 

Nossa StartUp foi uma das 10, na final nacional, do 

“Desafio Brasil” no Desafio Cidades Inovadoras: 

 

A MKT recebeu o 2º prêmio no “Acelera Serra” 

www.aceleraserra.com.br  

 

 
 

Ficamos entre as 100 Open Startups de 2014: 

 

 
www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-e-a-segunda-melhor-no-acelera-serra 
 

 
 


