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

QueroComprar@TemWiFi.com.br      MKT: 51 3097.6460/98406.4665 WhatsApp: 51 99672.2294  Skype: TemWiFi   MXVIII 

                                                          

 

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

entrega o conteúdo promocional da sua empresa,  

mesmo sem estar conectado com a rede Internet!       

Ele é um servidor de Internet completo: 

           

 

 

 

 

A vertical Transporte Público está muito ativa, o WiFi vai 

ser, em breve, uma exigência em todos os ônibus.                 

 

TemWiFi Veicular: Trata-se de um equipamento 

fisicamente menor que o TemWiFi padrão e com 

conector automotivo, para ser utilizado no transporte 

público. 

 

Este equipamento conta com a Central de 

Entretenimento onde os passageiros encontram jogos, 

informações e vídeos que funcionam mesmo se a 

Internet 4G estiver indisponível. 

 

O TemWiFi é a inovação® que une os mundos On-Line e Off-Line, O2O. 
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Como funciona o TemWiFi: 

Seu passageiro se conecta ao TemWiFi, uma rede WiFi aberta  

           
 

Seu passageiro recebe suas informações, que estão instaladas dentro do TemWiFi 

 

  
 

Após o aceite das condições de uso seu passageiro 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 fornecemos uma 

série de relatórios. 

 

 

 

Mais informações a seguir. 
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TemWiFi Veicular: Trata-se de um equipamento fisicamente menor que o TemWiFi 

padrão e com conector automotivo, para ser utilizado no transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Central de Entretenimento  

Os passageiros encontram jogos, informações e vídeos 

que  funcionam mesmo sem a Internet 4G. 

Central de Entretenimento  

 
 

Sugestão de configuração: 

Item Descrição dos Equipamentos 

1.5 Locação do equipamento TemWiFi versão Advanced  

1.7 WiFi SSID NOME.TemWiFi.com.br+acesso ao Central.TemWiFi.com.br 

1.8 Splash Page padrão com: logo + promoção+ termos de uso 

2.9 Conversor DC-DC 12/24 volts, RTC, conector automotivo 

2.10 Troca para caixa hermética com chave e tampa interna acrílica 

 

Estamos implantando o TemWiFi em 100 coletivos no sul do Brasil. Equipamentos já em 

funcionamento no RS, SC e SP. 

 

Matérias: 

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

http://www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-do-brasil-viabiliza-acoes-de-marketing-em-onibus  

Vídeo TemWiFi padrão + 4G + 12v. www.youtube.com/watch?v=tdY1s_xPGE8  

 

 

Comparativo  de tamanho 

TemWiFi Padrão e BUS  

 

Vídeo com os 

procedimentos de 

instalação do 

equipamento: 

https://youtu.be/gIqaf5QqPI0   
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IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

 
Três formas de identificação: Cadastro, TemWiFi Rede e Facebook para atender a legislação do Marco 

Civil da Internet. 

 
As duas primeiras rodam dentro do 

TemWiFi e não precisam de uma 

conexão ativa com a Internet. 

  
 

Já as opções com API Facebook exigem que a 

Internet esteja funcionando 

adequadamente. 

 

 
A novidade de 2018 é a Rede TemWiFi, com ela os usuários vão preenchendo um cadastro a 

medida que vão se conectando aos diversos equipamentos. Este cadastro é vinculado ao seu 

aparelho (Mac Adress) e usuário passa a ser identificado automaticamente.  

 

A Rede TemWiFi possibilita uma interação bem mais pessoal com os usuários e sua base de dados 

fica a disposição dos nossos clientes para suas ações de marketing. 
 

API de Integração Facebook: O login deve ser feito no navegador e não em uma app específica. 

Informações obtidas dos usuários, considerando 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, OS, Versão, Resolução e MacAdress. A disponibilidade destes dados 

depende do usuário e da política do próprio Facebook o qual pode liberar mais ou menos informações. 

Somente com a Rede TemWiFi podemos garantir que todas as informações sejam preenchidas e 

disponibilizadas aos nossos clientes. Com a Rede TemWiFi podemos pedir todo tipo de informação 

incluindo o CPF. 
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                   LINHA DE PRODUTOS: TemWiFi, TemWiFi Veicular, TemWiFi Server, nossa plataforma de 

software e todos os acessórios. 

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 40 países.  

      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 Veicular 

 Solução para transporte público 

De 12 a 24 volts, caixa chaveada. 

 

          Em 2017 lançamos o TemWiFi Server que atende redes WiFi para grandes áreas como hotéis e cidades 

inteligentes ou SmartCities. 

          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 
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API TemWiFi para Integração com Facebook:  

 

recurso da versão Advanced da plataforma 

MKT-WiFi.com que usa o login facebook para 

liberar a Internet e coleta as informações dos 

usuários.      

 

 

Cadastro do usuário, como 

alternativa ao Facebook: 

 

 
Foram removidos os e-mails e os sobrenomes para preservar os usuários. Caso sua empresa utilize o recurso da 

versão Advanced estas informações estarão disponíveis no seu relatório na Central do Cliente.  

Integração com Facebook: Relatório do Painel – Central do Cliente 
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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: 

 

 

 

 

 

 
 



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

QueroComprar@TemWiFi.com.br      MKT: 51 3097.6460/98406.4665 WhatsApp: 51 99672.2294  Skype: TemWiFi   MXVIII 

   

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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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 
 

 
 

 


