Laureat prestiżowej nagrody New Tech, New
Travel rewolucjonizuje rynek branży
turystycznej!
Polska Organizacja Turystyczna już po raz drugi nagrodziła
firmy, które wprowadziły innowacyjne rozwiązania
technologiczne dla branży związanej z podróżowaniem i
turystyką. Tegorocznym laureatem w kategorii B2C został
łódzki start-up XOXO WiFi, który wprowadził na rynek
zdecydowanie wyróżniający się produkt, doskonale
sprawdzający się podczas zagranicznych wyjazdów nawet w
najdalsze zakątki świata. Mowa tu o mobilnym routerze WiFi,
który zapewnia nielimitowany dostęp do Internetu w przeszło
130 krajach z całego globu.
Na czym polega fenomen XOXO WiFi? Jeden, niewielkich rozmiarów router
zapewni nam najwyższej jakości połączenie z siecią w czasie podróży po
najdalszych zakątkach świata.
Koniec ery ciągłego szukania miejskiej sieci przez turystę i nerwowego
oczekiwania na połączenie w hotelowym lobby. Dziś turyści mają coraz
większe wymagania i potrzeby stałego, dobrego kontaktu z Internetem. Tą
potrzebę zaspokaja właśnie XOXO WiFi, które zawsze łączy się z najlepszą
lokalną siecią w wybranym kraju. Bez stresu i niemiłych niespodzianek w
formie wysokiego rachunku za roaming po powrocie do kraju.
Chyba każdy z nas zna kogoś kto choć raz zapłacił niebagatelną kwotę za
korzystanie z Internetu za granicą. Czasem, nieoczekiwanie taki rachunek
przewyższa koszt samej wycieczki. Właśnie takich nieprzyjemnych sytuacji
turyści unikają już dziś dzięki XOXO WiFi. Wielkością urządzenie
przypomina mały telefon komórkowy, więc bez żadnych problemów zmieści
się do kieszeni czy podręcznej torebki w czasie wycieczki.
Na czym polega usługa? Opiera się na wynajmowaniu lub zakupie sprzętu
XOXO WiFi. Wystarczy tylko złożyć zamówienie na stronie xoxowifi.com
poprzez wybór kierunku podróży (konkretny kraj albo kontynent) oraz
wypełnienie krótkiego formularza zamówienia. Na jednym routerze może
korzystać z Internetu kilka osób naraz, dlatego XOXO WiFi przydaje się w
zorganizowanych grupach turystycznych.
Sprzęt wysyłany kurierem szybko dociera do odbiorcy, zaś po powrocie do
Polski wystarczy tylko odesłać urządzenie za pomocą koperty z adresem
zwrotnym dołączanym do każdego zamówienia. Szybko, prosto i skutecznie.

Dla biur podróży, punktów turystycznych i hoteli firma przygotowała
dedykowaną ofertę współpracy.
XOXO WiFi to doskonała okazja, by wyróżnić się na tle stale rozwijającej się
konkurencji. Mobilne routery z nielimitowanym dostępem do Internetu to
idealna szansa na zaspokojenie ogromnej potrzeby współczesnych turystów
na to, by nawet na krańcu świata mieli możliwość kontaktowania się z
najbliższymi, wykonywania swojej pracy na wyjeździe czy po prostu
korzystania z mediów społecznościowych i stron internetowych.
XOXO WiFi to technologia, która będzie mieć gigantyczny wpływ na rozwój
branży turystycznej.

