QUICKO PATROCINA WI-FI GRATUITO NA ESTAÇÃO PAULISTA DE METRÔ
Novidade completa os espaços de convivência na Linha 4-Amarela, lançados em
dezembro de 2019, com mobiliário para descanso, estações compartilhadas
de trabalho e tomadas para recarregar aparelhos móveis

São Paulo, Fevereiro de 2020 – A partir desta semana, as pessoas que circularem pela
Estação Paulista da Linha 4-Amarela de metrô terão acesso gratuito ao Wi-Fi, instalado
pela StartUp de design Modecx e patrocinado pela Quicko, startup de Big Data em
Mobilidade Urbana. A novidade está disponível nos espaços de convivência, localizados
no acesso pela rua da Consolação até os pisos intermediários 1 e 2.
Para acessar o Wi-Fi, o usuário deve procurar a rede Espaço Digital Quicko – Free e
realizar um breve cadastro com informações como nome completo, data de nascimento
e telefone. Ele então receberá um código de confirmação pelo celular.
O sistema tem capacidade para o acesso simultâneo de 500 aparelhos e oferece a
velocidade de 5MB para download e 2MB para upload.
O Wi-Fi é um recurso adicional aos espaços lançados em dezembro de 2019, criados
pela ModecX, com mobiliário para descanso, estações de trabalho compartilhadas,
paisagismo e pontos de tomada para recarga de celulares, notebooks e demais
aparelhos móveis.
A rede móvel de Internet tem o patrocínio da Quicko. Já os espaços de convivência são
patrocinados pelo Grupo CCR, uma das maiores gestoras de infraestrutura da América
Latina e uma das controladoras da ViaQuatro, concessionária que opera a Linha 4Amarela.

SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)
Startup de inteligência em Big Data de Mobilidade Urbana, a Quicko analisa cerca de 15 modais disponíveis em São
Paulo, o comportamento dos mais de 21 milhões de habitantes da região metropolitana e, com base nessas
informações, oferece diversas soluções para os usuários integrar, de forma fácil e simples, diversos meios de
transporte, como automóveis, apps de carros, bicicletas, ônibus, patinetes, e etc., para obter uma jornada mais
rápida e conveniente. Além disso, a empresa ajuda os usuários a traçar opções de rotas, meio de transporte e
serviços baseado em suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre acontecimentos no
caminho e modais escolhido.
No início de 2019, a Quicko recebeu um aporte financeiro de aproximadamente US$ 10 milhões do Grupo CCR e J2L
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