
A APP QUE FAZ A CIDADE 
INTERAGIR CONSIGO

A PARTIR DE HOJE
A SMIITY VAI INTERAGIR CONSIGO!

A informação contextual é transmitida 
quando o utilizador estiver próximo de 

um beacon.

Nunca mais vai precisar de 
procurar a informação.

Nós fazemos com que esta vá
ter consigo!



EVENTOS NOTÍCIAS TRAILS POIS SOCIAL

CONTEXTUAL

A SMIITY mostra-lhe tudo!

Os pontos de interesse têm toda a informação que 
precisa para melhor conhecer o local onde se 

encontra.

MAPA

Conheça o que o rodeia.



A SMIITY dá-lhe os trails que precisa 
para que possa explorar sozinho!

PERCURSOS

Quer descobrir Portugal?

Vamos guiá-lo, ao seu próprio ritmo. 

Com a SMIITY consegue ver 
todos os eventos mais 

próximos e saber tudo sobre 
um em específico. 

EVENTOS

Não sabe o que 
fazer hoje?

Não se esqueça: ao 
adicionar eventos à lista de 

favoritos passará a ter 
acesso a todos os que lhe 

interessam no seu 
calendário!

ADICIONE EVENTOS AOS SEUS 
FAVORITOS

ADICIONE EVENTOS AOS SEUS 
FAVORITOS



BILHÉTICA

Através de uma parceria com a 
BlueTicket, a SMIITY dá-lhe a 
oportunidade de comprar bilhetes 
diretamente na aplicação!

BILHÉTICA INTEGRADABILHÉTICA INTEGRADA

Na SMIITY pode ler as notícias 
e os destaques mais recentes 
daquilo que está a acontecer 

em tempo real!

NOTÍCIAS

SAIBA O QUE ESTÁ A 
ACONTECER 

EM TEMPO REAL! Na secção de notícias 
pode ler uma descrição 

completa, bem como ver 
imagens, vídeos e 

localização. Pode ainda 
partilhá-las nas suas 

redes sociais.

PARTILHE!



SMARTWATCH

NO SEU PULSO
A SMIITY já está disponível no 

Apple Watch!

INFORMAÇÃO REAL
DO AMBIENTE

A SMIITY BOX e os seus micro 
sensores fazem a monitorização 
da qualidade do ambiente desde 
as partículas presentes no ar à
poluição sonora.

SMIITY BOX



QUIOSQUES INTERATIVOS

OUTRAS TECNOLOGIAS

REALIDADE
AUMENTADA

QR CODES TAGS NFC



SABUGAL
A Igreja de São João ou o a Praia Fluvial 

da Devesa proporcionam sensações 

distintas aos seus visitantes. A SMIITY 

ajuda-o a adicionar os principais 

pontos de interesse ao seu roteiro.

ELVAS
Os monumentos podem falar? 

O alentejano Forte da Graça 

pode. Com a nossa aplicação, 

pode aprender mais sobre o 

edifício que presta homenagem 

ao Conde de Lippe e que serviu 

de prisão militar no passado.



Museu Nacional 
de Arte Antiga

As obras de arte ganham 

vida com a SMIITY, 

transformando um passeio 

cultural numa experiência 

mais rica e interativa. 

MADEIRA
A observação da fauna, 

flora e paisagens da 

Madeira fica mais 

completa com a 

informação apresentada 

pela SMIITY. Ligue-se à

Natureza! 



ÓBIDOS
Uma vila icónica de Portugal e cheia 

de história. E a SMIITY é o 

complemento ideal para que 

nenhum recanto fique por conhecer.

ITÁLIA
Bardonecchia

Moncenisio

Avigliana

Salbeltrand

chiusaDiSanMichele

Novalesa

Cirié

Vaie

Caselette



RECONHECIMENTO


