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GuaiFi inicia una nova etapa amb 
millores i més avantatges per al món 
de la restauració. A partir d’ara deixa 
de ser només un servei de gestió de 
les connexions wifi i es converteix en 
una eina que aportarà al restaurador 
informació valuosa sobre els clients que 
es connectin a la xarxa des del seu local.

Amb GuaiFi el propietari aconsegueix 
fidelitzar els clients perquè els ofereix 
connectivitat gratuïta i segura i un tracte 
personalitzat. Això és possible perquè 
quan es connecten a la xarxa, a través de 

Facebook, accepten que el restaurador 
disposi de les seves dades de manera 
confidencial. Coneixent els seus clients, 
gràcies a les estadístiques de les dades, 
el propietari podrà fer-los arribar infor-
mació, promocions i ofertes; alhora que 
l’usuari, indicant la seva localització i 
valoracions de l’establiment a les xar-
xes, es converteix en un prescriptor del 
negoci, fet que serà premiat amb l’opció 
de participar en sortejos mensuals.

Per al client, GuaiFi és fàcil d’usar 
perquè només caldrà que s’hi registri 
la primera vegada que hi entri; la resta 
d’ocasions el reconeixement serà im-
mediat. El restaurador, per la seva part, 
farà més segur el seu negoci perquè no 
haurà de fer pública la clau de la seva 
xarxa. Pel que fa al preu, els agremiats 

GuaiFi amplia les seves prestacions i es converteix 
en una eina de màrqueting per a la restauració

GuaiFi és un canal de 
comunicació potent i directe 
entre el restaurant i el client

personalitzat. A més, als agremiats no 
se’ls cobrarà el router, valorat en 75 
euros. El servei de GuaiFi és compatible 
i coexisteix amb la connexió a internet 
de què ja disposi el local. 

Dilluns 30 de novembre, entre les 12 i les 20h, al World Trade 
Center tindrà lloc El IV Saló de les Estrelles. Durant tota la jornada 
s’exposaran i es presentaran els vins espanyols que comptin 
amb la millor relació qualitat-preu del mercat i hagin obtingut 
4 o 5 estrelles a la Guia Peñín 2016. Amb 26 anys d’existència, 
aquesta guia és el principal referent dels vins espanyols del 
món i el recull més complet del mercat, amb més de 10.200 
vins publicats cada any. Per aconseguir el passi gratuït al 
Saló cliqueu aquí. Trieu l’opció Barcelona, inscriviu-vos a 
Acreditacions Professionals i introduïu el codi 7GCM3. Cal 
imprimir l’entrada i portar-la el dia de l’esdeveniment.

i els membres del Club Cambra tindran 
un descompte en la quota mensual. 
En lloc de pagar 29,99 euros, l’import 
serà de 14,99 si es contracta el GuaiFi 
universal i de 19,99 pel servei de GuaiFi 

El Gremi i la Guia Peñín us 
conviden al Saló de les Estrelles

Més informació i contractació:
Francesc Moreno

937 999 903 / 607 472 730
fran@socialwibox.com

http://salonesguiapenin.com/salones/

