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Você já pensou em se comunicar com seus clientes enquanto 
eles estão na sua sala de espera, recepção, na sua academia  
...Enfim enquanto eles estão nas dependências do seu negócio e 
podem receber as informações que você gostaria que eles soubes-
sem ?

MY.TV é uma ferramenta que possibilita que você crie a sua 
própria TV escolhendo a programação a partir de vídeos do YOU-
TUBE, VIMEO, gravados por você ou produzidos por nossa central 
de notícias e disponibiliza em quantos aparelhos de TV desejar, 
igualzinho a uma TV aberta, com telas de transição entre os pro-
gramas e ainda mostrando seu logo em marca dágua.

Seus clientes terão um conteúdo controlado por você, ao con-
trário de "delegar" a comunicação com eles a um canal de TV 
aberto, que pode inclusive estar veiculando anúncios de seus con-
correntes.

Já pensou? 

Um cliente na recepção da sua clínica esperando atendimento, 
enquanto assiste a um anúncio do DR CONSULTA veiculado pela 
rede globo ?
...Ou da SMARTFIT se você tem uma academia?
...Ou ainda da AIRBNB, se você tem uma rede de hotéis?

Muito mais do que isso, você controla o conteúdo e também 
pode comercializar o espaço para anunciantes, parceiros do 
seu negócio, cobrindo facilmente os custos de assinatura da 
MY.TV.
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Os recursos disponíveis na MY.TV vão bem além do trivial.
Com apenas um clique, seus clientes são informados para 
onde eles devem se dirigir, com chamada de voz!
Após a chamada o aviso fica disponível na parte superior esquer-
da da tela por mais 5 minutos. 

Clínicas e Hospitais

Além disso, esse recurso pode ser integrado com seu sistema de 
gestão. Você não muda sua rotina ou processo atual, melhora a 
experiência do atendimento e ainda tem informações estatísti-
cas sobre o tempo de atendimento de cada profissional, quanti-
dade e intervalo entre os atendimentos.
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Para a sua academia, além de um conteúdo motivacional per-
sonalizado, você pode incluir aulas exclusivas que serão acessa-
das sempre que desejado através do menu na parte inferior da 
tela.
Dessa forma seus clientes poderão escolher, por exemplo, aulas 
de spinning nivel básico, médio, avançado com ou sem a 
presença de seus instrutores. Seus instrutores, por sua vez, 
poderão ministrar aulas em grupo com o auxilio dessa excelente 
ferramenta. 

Academias, Hotéis e Spas

No caso de áreas infantis, você poderá disponibilizar conteúdo 
com escolha de títulos pré-selecionados, mixando com anúncios 
e informações úteis aos papais e mamães, bem como a seus cli-
entes mirins.

MÃOS

ESFORÇO

4
TEMPO
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Agende conosco uma demonstração e confira como é fácil e
acessível ter esse importante diferencial de comunicação em sua 
empresa.

Contato

É só clicar no link e informar seus dados que entraremos em con-
tato rapidamente:

QUERO AGENDAR UMA DEMONSTRAÇÃO!
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