Um produto

Contagem e e ento
plicação capaz de contabilizar, em tempo
real, ações, como por e emplo a lotação de
espaços, bil etes vendidos, produtos transacionados,
entradas e saídas em eventos, entre outros,
e in ormar online o estado dessa contabilização.
Como erramenta de comunicação, permite promover
eventos ou atividades atrav s de curtas mensagens de te to
e de noti cações para telemóvel.

Quem precisa a aplica

o

A aplicação PiON foi inicialmente desenvolvida para responder à necessidade de controlo da lotação em
espaços públicos, no contexto da pandemia COVID

tem uma função preventiva pois

em tempo real, se determinado evento possui capacidade para mais pessoas

capa de informar,

o e ela apresenta mais

funcionalidades e pode ser usada em diversas reas ue necessitem de contabili ação de eventos

Para uem uer contabili ar, online e em tempo
real, determinadas aç es Poder ser utili ada em
todo o tipo de ventos, estas, Atividades e
spaços Públicos, como por exemplo o as,
Piscinas, Cinemas, useus, euni es, in sios,
ventos desportivos diversos Aulas, estauração,
Alo amentos, etc

A APP PiON permite criar contadores de eventos e
envio de mensa ens aos utili adores ue ten am
a aplicação instalada no smartp one amb m
possibilita ue as informaç es dos contadores
se am personali adas e desta forma, com curtas
mensa ens de texto, informar os utili adores sobre
situaç es do pr prio evento

Quem precisa a aplica

o

Festivais

inásios

useus

Entradas e Saídas dos recintos, assagem

otação dos ginásios e in ormação sobre

por locais especí cos.

atividades.

iscinas

estaurantes

ulas

n ormação da otação, orários de aulas e

n orma os seus clientes por e emplo sobre

n ormação da otação, orários de aulas

abertura do espaço.

o prato do dia ou evento especial.

como por e emplo ioga, pilates, danças.

Eventos desportivos

lo amentos

Empresas

n ormação da otação, orários de
visitas, preços.

n ormação de bil eteira, n mero de

ivulgue in ormações de lotação do seu

Contabilize eventos de presenças em

espectadores, orários e resultados.

alo amento.

reuniões ou registos de uncionários.

PION SOLUÇÕES PARA OS SEUS EVENTOS
Ferramenta de comunicação personalizável ao seu serviço ou negócio.
Contacte-nos, para percebermos as suas necessidades e desenvolver
novas soluções capazes de acrescentar valor à sua empresa.

Contactos

Website: pion.techx.pt
Telem: +351 969 5 655
Email: in o techx.pt
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