




APRESENTAÇÃO



PROCURAR UM LUGAR PARA SAIR PODE
LEVAR TEMPO, MAS A NOSSA EQUIPE É
ESPECIALIZADA E CUIDOU DE TUDO PARA
QUE VOCÊ SE PREOCUPE APENAS COM O
SEU LOOK!

Com tantos lugares para visitar e sair, fica difícil
escolher um destino. São tantas opções para sair,
locais para explorar e novas possibilidades de
diversão, não é mesmo?



VIVA A SUA VIDA
Ao conhecer um novo lugar, seja um
restaurante, um bar ou uma nova casa de
eventos é uma opção de conhecer um pouco
mais da cultura local, você se torna mais
aberto a várias formas de vida e acumula
novas experiências.

DIVERTIR VALE A PENA
Acreditamos que passear, divertir e
conhecer novos lugares abre a mente e dá a
cada um de nós diferentes perspectivas de
vida. Saia de casa, explore sua cidade e viva
o mundo!’



CHECK ON
Nosso objetivo é apresentar aos nossos usuários todas as opções de bares,
pub's, baladas, restaurantes e outros atrativos na cidade e garantir que ele
encontre um lugar que esteja de acordo com sua opção de saída.

A Equipe do CheckOn envia constantemente sugestões de locais para um
café, almoço, chá da tarde, happy hour, jantar, locais com musica de
qualidade, ambientes tranquilos, badalados, com espaço kids, entre outros.

Trabalhamos em conjunto com as empresas do segmento para aquecer o
setor, apoiando nossos parceiros e patrocinadores, para criar novas
oportunidades e incentivar a movimentação econômica.

Inaugurado em Ribeirão Preto, nosso objetivo é atacar as capitais mais
badaladas do país com planejamento, foco e objetividade.

O projeto bem estruturado somado a determinação, tem despertado o
interesse de investidores e empresas.













Hoje as empresas investem muito em comunicação
para atrair e fidelizar clientes, buscando ampliar seu
negócio e, claro, retorno financeiro.

Normalmente esse INVESTIMENTO É ALTO e feito em
ferramentas e plataformas por empresas de
publicidade e marketing que se esforçam em
PROCURAR seu público nas redes sociais.



NO CHECKON É DIFERENTE,
SEU PÚBLICO ALVO JÁ ESTÁ AQUI.



NOSSOS AMBIENTES E ATUAÇÃO





PRINCIPAL SITE
Propaganda da Empresa com conteúdo na página “principal” do site com link 
para acesso a conteúdos.



PRINCIPAL DO APLICATIVO
Menu segmentado para atender 
a necessidade de cada usuário.



NAGEVAÇÃO
Ao acessa a opção o 
usuário tem acesso ao 
MAPA com localização 
dos locais, com 
aproximação via GPS 
em raio de 2km, sendo 
possível ajustes pelo 
ZOOM ou pesquisa por 
descrição.



MENSAGEM PUSH
Envio de mensagens para todos
os usuários do aplicativo com
informação de promoções ou
material para divulgação.

Opção de envios ilimitados, essa
é a forma mais rápida para
contato direto com o público.

O usuário recebe a mensagem
direto na tela do seu celular e sua
mensagem é transmitida com
excelência.



EMAIL MARKETING
Divulgação do material publicitário do patrocinador via email marketing 
para nossa base atual de mais de 200 mil cadastros.



REDES SOCIAIS
Divulgação do material publicitário do patrocinador, postagens 
direcionadas,  campanhas, eventos, entre outros



Esses são os nossos ambiente para te auxiliar na conexão e contato com 
público. No nosso plano de ação ainda contamos com eventos estratégicos para 

garantir o posicionamento da Empresas no segmento local.



USE NOSSA PLATAFORMA PARA 
IMPULSIONAR O SEU NEGÓCIO.



RAFAEL VIEIRA
Diretor Executivo
(16) 99125-9552

contato@checkonribeirao.com.br
www.checkonribeirao.com.br

@checkonrp


