
S O L U C I O N S  

T È C N I Q U E S  

G L O B A L S      

MOLT MÉS QUE UN
MINI-SERVIDOR!

Crea la teva xarxa privada.

Amplia la cobertura Wi-Fi.

Guarda i comparteix arxius.

Carrega el mòbil sense cables. 

Ofereix al sector de l ’hostaleria un conjunt de solucions tecnològiques

basades en la comunicació  sense fils ,  que permet als establiments

incorporar de manera definitiva la vessant digital a la gestió diària i  a

l ’atenció al client i  que fa possible crear nous serveis de valor afegit ,  amb

una inversió molt reduïda .   

Amb CHAtU podrà mantenir la seva carta i  oferta de serveis sempre

actualitzades, alhora que estalviarà temps i recursos i  l ’ajudarà a assolir

un nou nivell en l ’atenció al client.  



LA TECNOLOGIA, EL VALOR
AFEGIT A ’HOSTALERIA.  

AVANTATGES 
Pots consultar la carta

des del teu dispositiu

electrònic amb tot el que

pot aportar això.

Permet fer comandes a

través de l'app sense

necessitat de que el

personal es desplaci a la

taula. 

Queda constància de

totes les comandes,

evitant errors en el

moment de fer el

compte.

Oferir promocions i

ofertes actualitzades a

l'instant sense cost

d'impressió.

El canal de
comunicació directa

amb el client.

Per més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres via correu electrònic hola@chatu.info o visitar la
nostra pàgina web www.chatu.info 

Pot oferir als seus clients serveis

complementaris que millorin la seva

experiència  i  que li  siguin d’utilitat,  com ara

l’accés a publicacions digitals,  la connexió Wi-Fi

gratuïta a internet o el servei de càrrega de la

bateria del mòbil sense fils.  Aquests serveis

poden aportar valor afegit  a la seva activitat,  a

millorar la seva imatge  i  a fidelitzar els clients.  

Possibilitat de protegir

l ’accés  a la seva

informació amb diverses

capes de seguretat,  que

li permeten gestionar

documents

confidencials.  


