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PROGRAMAS PRONTOS

FIDELIDADE

ENVOLVA OS CONSUMIDORES ONDE QUER QUE ESTEJAM.

GERENCIAMENT



PROGRAMA BASEADO EM GASTOS
Comece a identificar e segmentar sua base de consumidores ao monitorá-los e, em seguida, 
recompensá-los com base em seus gastos com você. Entregue pontos de recompensa em 
tempo real, no momento da compra, de qualquer de seus canais de vendas. Utilize nossas 
Categorias de Membro para fornecer recompensas privilegiadas únicas a seus consumidores 
mais valiosos, enquanto utiliza incentivos direcionados para estimular consumidores casuais a 
serem mais fiéis.
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PROGRAMA DE FREQUÊNCIA
Frequentemente, em empresas de ritmo rápido e margens pequenas, a informação mais 
importante sobre o consumidor é se ele continua retornando todos os dias. Até pouco tempo 
atrás, pensava-se que a solução mais eficaz para isto era o cartão de papel perfurável. Contudo, 
conforme as empresas cresceram, também aumentaram as fraudes. Na Plataforma Givex, não 
há mais possibilidade de fraude, já que as transações com números Givex únicos são verificadas 
em tempo real e podem ser monitoradas até o nível de operador de PDV. As recompensas 
também são oferecidas e resgatadas em tempo real, tornando a experiência rápida e simples, 
tanto para o comerciante como para o consumidor.
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WEBSITE INTERATIVO DE FIDELIDADE – WEBSUITE DO CONSUMIDOR 3.0
Com 3.0, o design e o gerenciamento ficam aos cuidados da Givex. Tenha seu website de 
fidelidade funcionando durante o mesmo período de implementação que um de nossos 
programas de fidelidade prontos. Você nos fornece as cores, logotipo e as imagens de sua 
marca, e nós fazemos o resto. 

Aumente a participação no programa com este website central para que os consumidores se 
inscrevam em seu programa, verifiquem o saldo/progresso de sua conta para o próximo nível 
de recompensas, visualizem recompensas disponíveis e até mesmo resgatem recompensas. 
Torne conveniente para os consumidores a utilização do programa, aumentando seus gastos 
e visitas, ao mesmo tempo em que reduz sua carga de trabalho administrativo. 

- Inscrição Online: Permita que os consumidores se registrem online quando desejarem.  
 O formulário online pode ser customizado para coletar os dados demográficos, de   
 contato e de pesquisa que você desejar.
- Verificação de Endereço de E-mail: Após a inscrição, o sistema pode enviar um e-mail  
 de verificação para o endereço de e-mail do consumidor. O consumidor clica em um  
 link no e-mail para confirmar a veracidade de seu endereço de e-mail, melhorando a  
 utilidade de seu banco de dados. 
- Verificação de Saldo de Fidelidade: Os consumidores estão mais propensos a realizar  
 uma compra se eles percebem o quão perto estão do próximo nível de recompensa.
- Resgate de Recompensas: Os consumidores podem visualizar as recompensas para as     
 quais estão qualificados e resgatá-las utilizando pontos. A Givex gerencia a entrega.
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RTIPOS DE RECOMPENSA

CÓDIGOS DE PROMOÇÃO + PONTOS
Ofereça recompensas que se conectam com seus objetivos. Defina recompensas por indicação 
de consumidores, de acordo com grupos de loja, número de visitas, dia da semana ou, até 
mesmo, horário do dia. Temos uma variedade de tipos de recompensa que se alinham com 

seus objetivos comerciais. 

CONVERSÃO DE PONTOS PARA A MOEDA LOCAL
Um de nossos mais populares tipos de recompensa é a possibilidade de converter 
automaticamente pontos ganhos para a moeda local, desde que um determinado patamar seja 
alcançado, ou direcionar consumidores fiéis ao seu website de gerenciamento de fidelidade, 
onde eles mesmos podem converter seus pontos. Este método é preferencial para empresas 
que não dispõem de tempo para manter um site de resgate de recompensas.

BASEADO EM CARIDADE
Com a nossa plataforma, você pode oferecer aos consumidores a opção de doar uma porção 
ou todas as suas recompensas para uma instituição de caridade de sua escolha. Exiba o lado 
caridoso da sua marca e atraia consumidores cada vez mais altruístas. 
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BASEADO EM AÇÃO
Por vezes, ações são mais importantes que qualquer outra coisa. Por exemplo, ao oferecer 
recompensas por participação em uma de suas campanhas de mídia social, ou ao visitar 
sua nova loja. Nossa plataforma permite que você defina regras não somente baseadas em 
gastos, mas também ligadas a ações que você esteja tentando promover para a sua base de 
consumidores fiéis.  

RECOMPENSAS PARA FELIZES GANHADORES
Deseja manter seu programa atual e seus membros de fidelidade entusiasmados? As 
recompensas para felizes ganhadores permitem que você faça exatamente isto, ao fornecer 
recompensas selecionadas a um segmento definido ou aleatório de membros de programa 
de fidelidade, em tempo real, no PDV ou online. Anuncie estas campanhas com uma 
disponibilidade de tempo limitada e monitore o sucesso deste tipo de recompensa, em tempo 
real, do seu portal de relatórios online. 
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GERENCIAMENTO

RELATÓRIOS: PORTAL GIVEX
A Givex possui mais de 400 relatórios nos seus programas de presente e fidelidade, inclusos 
como parte de nossa solução padrão. Acessíveis através de nosso portal administrativo, estes 
relatórios cobrem cada aspecto do desempenho de seu programa. Os relatórios contêm 
dados em tempo real, portanto você possui as informações mais recentes. Gere relatórios 24 
horas por dia ou ajuste-os para gerá-los automaticamente em um horário pré-determinado 
e enviá-los para um FTP ou endereço de e-mail seguros. Personalize definições de permissão 
para cada membro da sua empresa para que ele tenha acesso apenas aos dados para os 
quais ele esteja autorizado. Escolha a partir de múltiplos formatos de arquivos e muitas 
opções ao gerar relatórios, tais como intervalo de datas, moeda corrente, comerciante, e 
muito mais.
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ADMINISTRADOR: MAIS DE 300 PERMISSÕES
Nosso portal inteligente está configurado para manter os dados de seu programa de fidelidade 
seguros e confidenciais. Com mais de 300 permissões, seus funcionários somente têm acesso 
às informações relativas às suas funções de trabalho específicas. Você não precisa se preocupar 
que informações sensíveis caiam em mãos erradas. 
 

ANALÍTICA
Através de nosso portal de relatórios em tempo real, você é capaz de retirar informações 
relativas ao seu programa de fidelidade para compreender áreas de interesse específicas. 
Com nosso motor analítico, agora você pode começar a mesclar informações para explorar 
tendências, prever desempenhos e criar ações prescritivas que aumentem o impacto do seu 
programa em cada segmento de consumidores. 
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SEGMENTAÇÃO DE CONSUMIDORES
Este crucial, porém em constante mudança, processo de segmentação de consumidores é a 
chave para qualquer programa de fidelidade. Utilizar parâmetros confiáveis de recenticidade, 
frequência e valor monetário de um consumidor para a sua empresa continua sendo a maneira 
mais utilizada de entender sua base de consumidores. Uma vez que você tenha sua base de 
consumidores segmentada, você poderá comunicar, envolver e recompensar cada consumidor 
de uma maneira mais relevante e direcionada.  

CATEGORIAS DE MEMBROS
Uma vez que você possua os dados ou até mesmo os parâmetros para os tipos de 
consumidores fiéis que você deseja alcançar e com os quais você deseja se comunicar 
separadamente, está na hora de criar suas Categorias. Estas categorias permitem que os 
consumidores automaticamente ganhem algo extra ao se qualificarem, oferecendo a eles um 
objetivo a ser alcançado e mantendo seu programa de fidelidade interessante.
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CONTATE-NOS

Canada
+1 877 478 7733

USA
+1 877 478 7733

EMEA
+44 (0) 20 8865 3015

Australia
1300 662 523

Brazil
+55 11 3443 7783

Hong Kong
+852 2866 9668

China
+86 755 83038498

Para saber mais sobre todas as ferramentas 
disponíveis, visite givex.com.

Givex Data Center
Givex O�ce
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