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Projekt tartalma:
A 2011-ben alapított Möbius Mobile Marketing az első hazai mobil-fókuszú marketing és
kommunikációs ügynökség. Ügyfelei számára a Möbius olyan integrált megoldásokat nyújt, amelyek a
stratégiai tanácsadástól a termékfejlesztésen és a kommunikációs kampányok kreatív tervezésén át a
különböző produkciós feladatok teljeskörű kivitelezéséig tartanak.
A projekt célja egy innovatív technológián alapuló, üzletileg hasznosítható webes proximitás platform
(Smart Hotel) kifejlesztése és piacra vitele, amely illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációhoz az IKT nemzeti prioritáson belül
(mobil alkalmazások fejlesztése, helyzetalapú szolgáltatások). Hozzájárul az ágazat
versenyképességének fenntartásához, valós piaci igényeken alapul, az elérhető legmodernebb
technológiára és hazai szakemberek kutató-fejlesztő munkájára építve hoz létre egy új, a piacon jelenleg
nem létező, magas hozzáadott értékkel bíró terméket.
A Möbius Lab egy olyan proximitás platform prototípusának kifejlesztését kezdi meg, amely a legújabb
Physical Web / Eddystone, WebBluetooth API, Progressiv Web app technológiák használatát teszi
elérhetővé a hospitality/turizmus/vendéglátás szektorok és vendégeik számára. Célunk egy BLE beaconökből, az azokat működtető backend rendszerből, valamint a felhasználó mobilkészülékén futó web
applikációból álló platform fejlesztése, ami a szállodák, resortok és egyéb vendéglátópari egységek
vendégei számára egy teljesen új minőségű vendégélményt képes nyújtani, forradalmasítva a vendég és
vendéglátó közötti kommunikációt és interakciókat. A Smart Hotel proximitás platform és a kapcsolódó
webapp prototípusa alapján egyedileg testreszabható SAAS (Software-As-A-Service) termék
létrehozásával az a célunk, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos turisztikai és
vendéglátóipari szektor versenyképességét és jövedelmezőségét innovatív és elérhető áru technológiák
használatával növeljük. A Smart Hotel proximitás platform használata raádásul többszörös megtérülést
ígér, hiszen a szálloda vagy más vendéglátóipari vállalkozás vonzerejének és bevételeinek növelése
mellett hatékonyabb management-et, további automatizálással pedig akár az energiafelhasználás
tekintetében is jelentős költségcsökkenést jelenthet.
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