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� BlueCasting (BluetoothPoint) je vyspelá
technológia umožňujúca rozosielať
marketingové kampane vo zvolených miestach
do mobilných zariadení, vybavených bluetooth
technológiou.

� BlueCasting pracuje so širokým spektrom
digitálneho obsahu (textové správy, hudba, 
obrázky, videoklipy, hry a aplikácie) – prenos
dát je uskutočňovaný zdarma

� BlueCasting doručí digitálny obsah zákazníkom
v konkrétnom prostredí a na danom mieste
(Location Based Services)



� BlueCasting predstavuje najužšie spojenie
marketingu a zábavy

� viacnásobný prínos pre marketing – zaslaný obsah je 
uložený, opakovane prehliadaný a ďalej preposielaný
priateľom – virálny marketing

� BlueCasting sprístupňuje komunikáciu so
zákazníkom na najosobnejšej úrovni – cez jeho 
vlastný mobilný telefón

� zákazník má možnosť zasielaný obsah
odmietnuť



� Marketing cielený na špecifických
zákazníkov

� priama interakcia so zákazníkom

� ponuka atraktívneho obsahu

� dátový prenos zdarma

� viacnásobný marketingový efekt

� prehľadné vyhodnocovanie
úspešnosti kampaní



� Upútanie pozornosti zákazníka (monitor, citylight, zvukové
upozornenie, …)

� Aktivácia bluetooth zákazníkom, pokiaľ nemá bluetooth aktivovaný 
stále.

� Dotaz na zaslanie obsahu (kupón, video, aplikácia,…) Sieť
nepretržite vyhľadáva telefóny so zapnutým bluetooth.

� Potvrdenie či odmietnutie príjmu obsahu zákazníkom.

� Odoslanie obsahu pomocou bluetooth technológie.

� Obsah je prijatý a ďalej distribuovaný zákazníkom

� Evidencia pohybu a chovania sa zákazníka, ktorý obsah

prijal.

� Definovanie politiky rozosielania. 



� Vybavenosť mobilných zariadení technológiou
Bluetooth stále rastie

� 95% všetkých predávaných mobilných telefónov v 
kategórii nad 5000,- Sk a 73% v kategórii od 2500,- Sk
do 5000,- Sk je technológiou Bluetooth dnes už

vybavených



� inteligentná, nadiaľku spravovaná sieť počítačových 
jednotiek komunikujúcich s koncovými mobilnými
zariadeniami pomocou bluetooth technológie (telefóny, 
PDA, SmartPhone)



Retail Matketing 2008

� Zariadenia je možné namontovať voľne, do billboardov, 
infokioskov, ... kdekoľvek podľa potreby.



Retail Matketing 2008

� Okoloidúcich s vypnutým 
bluetooth je možné na 
bluetooth zónu upozorniť
plagátmy, letákmi, 
nálepkami na dverách, 
podpivníkmi v baroch, ...



� Umiestnenie BluetoothPoint v billboardoch a citylight reklamách 
� Zvýšenie záujmu o produkt a značku  (zasielanie videa, 

melódie, spotrebiteľských hier, a pod.)
� Kupóny na zľavu, platné vo vybraných obchodoch – získanie

nových zákazníkov
� Informácie o najvýhodnejších ponukách

v danom obchode. 

Reklama na uliciach



� Informácie, reklama a prezentácie jednotlivých predajcov alebo
predajných miest

� Propagácia prebiehajúcich akcií
� Spracovávanie dát o pohyboch a chovaní sa zákazníkov a o 

efektívnosti reklamy.
� Integrácia informačných kioskov do bluetoothpoint systému

� Možnosť voľby obsahu zákazníkom.
� Možnosť sťahovania digitálneho obsahu (video, tapety na mobil, 

hra), kupónu na zľavu, informácií, …
� Komunikácia pomocou plazmových obrazoviek
� Využitie bluetoothpoint pre internú komunikáciu

s predajcami

Nákupné centrá



� Vernostné programy, benefity a 
kupóny na zľavu (stiahnutie kupónu a 
využitie bonusu pri ďalšej návšteve)

� Súťaže a pozvánky na akcie (pošli 
obrázok zo svojho mobilného telefónu
a obdržíš kupón či vstupenku, hraj hru 
a vyhraj cenu )

� Zábava: Java hry, video, hudba
� Propagácia cez plazma obrazovky
� Integrácia s digitálnymi kioskmi

Fast Food



� Upútanie pozornosti na vystavovaný produkt

� Zasielanie tématických videí, multimediálnych prezentácií, 
elektronických vizitiek a doplnkových informácií – priama
podpora predaja

� Komunikácia so zákazníkom (objednávka schôdzky, 
skúšobnej jazdy a pod.)

Výstavy a predvádzacie akcie



� Propagácia premietaných filmov (trailery, 
mobilné hry, tapety) alebo usporiadaných
akcií.

� Komunikácia s návštevníkmi pomocou
reklamných vitrín alebo plazmových 
obrazoviek

� Integrácia informačných kioskov do 
bluetoothpoint systému
� Možnosť voľby obsahu zákazníkom.
� Možnosť stiahnutia digitálneho obsahu (video, 

tapety na mobil, hra), kupónu, informácií, …

� Využitie bluetoothpoint pre internú
komunikáciu so zamestnancami

Multikiná



� Hry a zábava spojená s určitou značkou nápoja
� Zoznamka návštevníkov klubu
� Upozorňovanie na akcie s prípadnou distribúciou

vstupeniek
� Komunikácia pomocou plazmových obrazoviek
� Využitie DigitAllKiosk – interaktívny prístup, 

registrácia…
� Vernostné programy
� Kupóny na zľavy

Hudobné kluby



� Doposiaľ najväčšia BlueCastingová kampaň v 
strednej Európe

� Integrácia 56 outdoor BTPointov v Prahe a 
ďalších veľkých mestách s aktívnym dosahom
150m na vopred zvolených miestach

� Rozosielanie hry Fanta do mobilných telefónov
a ďalších zariadení pomocou Bluetooth

� Rozpoznanie typu telefónu a ponuka 
alternatívneho obsahu zariadeniam, bez 
podpory JAVA aplikácií (JPG obrázok s logom
Fanta)

Fanta v Čechách 2007

Technology Partner:



� Bluetoothpoint pilotný projekt 
v reštaurácii McDonald’s 

� Fanta marketingová kampaň v 
prostredí fast-food reštaurácie

� Distribúcia JAVA hry Fanta v pražskom McDonald’s Nový 
Smíchov Shopping Centrum prostredníctvom Bluetooth
technológie

� Komunikácia so zákazníkom pomocou plagátov a nálepiek
umiestnených na každom stole

McDonald’s

Technology Partner:



� BlueCastingový pilotný projekt na piatich
letných festivaloch pod šírym nebom, 
sponzorovaných spoločnosťou Coca Cola

� Distribúcia digitálneho reklamného obsahu 
(pozvánka, hudba) z Coca-Cola 
samoobslužného kiosku a ďalších troch 
Bluetoothpointov na podporu  MyCokeZone

� Reklamná kampaň produktov Coca-Cola a 
ďalších aktivít na webe

MyCokeZone

MyCokeZone
Hudobný festival – Leto 2007

Technology Partner:



� Samoobslužný kiosk na vydávanie
Marlboro poukážok na zľavu

� („E-Hostess“)

� Čítačka kódov, overuje pravosť kódov
oprávňujúcich zúčastniť sa kvízu a 
možnosti získať zľavu

� Tlač kupónov využiteľných priamo v 
obchode, v mieste inštalácie hostesky

� Rozosielanie infa cez bluetooth

Phillip Morris Ticketing

Technology Partner:



� Vianoce v Globusu

� Nový rok v klube MishMash

� Sv. Valentín v Tescu

� ZeLive hudobný festival

Ďalšie projekty

Technology Partner:





� GlassTouch je atraktívna technológia
umožňujúca osloviť zákazníka spojením 
dynamickej reklamy a interaktivity.

� Inštalácia z vnútra obchodu, ale 
zákazník má prístup k informáciám
zvonka a aj keď je obchod zavretý. 

� GlassTouch umožňuje inštaláciu
extrémne veľkej projekčnej obrazovky 
na výkladoch, sklenených výplniach a 
pod.



� Možnosť úpravy premietacej plochy do 
rôznych rozmerov a tvarov.

� Maximálna viditeľnosť obrazu za 
denného svetla, v intenzívne
osvetlených interiéroch, vynikajúca
absorpcia reflexie

� Pozorovací uhol až 180°

� Jednoduchá inštalácia a prenosnosť

� Cenovo výhodnejšie, ako dotykové
LCD či veľkoplošné plazma obrazovky



� Atraktívne riešenie pre poskytnutie
digitálneho obsahu – sklenený digitálny
kiosk s funkciou multitouch

� Interaktívny marketing – reklamný priestor
s možnosťou interakcie so zákazníkom

� Extrémne veľké dotykové panely s 
ľubovoľným tvarom displeja

� Možnosť inštalovať ako: sklenená
digitálna stena, interaktívny stôl, sklenený
informačný panel, interaktívne výklady.

� Vzdialená správa systému
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