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VOCÊ OBTÉM A EXPERIÊNCIA DE UM LÍDER GLOBAL DO SETOR E UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE CARTÕES PRESENTE.

PROGRAMAS DE PRESENTE
PROGRAMAS GLOBAIS DE CARTÃO PRESENTE
Confie na Givex para implementar seu programa internacional de cartões presente. Temos
experiência comprovada com mais de 300.000 instalações em todo o mundo, além de uma rede
de centros de processamento globais. A Givex também oferece suporte multilíngue, interfaces
de usuário traduzidas e conversão dinâmica de moedas.

INCENTIVOS CORPORATIVOS
Com a Givex, é fácil vender cartões presente como incentivos corporativos. Consumidores
corporativos simplesmente se conectam a um website customizado e realizam um pedido de
cartões presente em massa. A partir daí, assumimos e gerenciamos todo o processo – incluindo
o processamento do pedido e a entrega – reduzindo sua carga de trabalho administrativo.
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PROGRAMAS DE PRESENTE
TOTENS DE CARTÕES PRESENTE
‘Totens de cartões presente’ permitem que seu cartão presente esteja disponível para venda em
outros estabelecimentos varejistas de alto tráfego, tais como farmácias e supermercados, onde
adquirem exposição reforçada com clientes e novos públicos.

GIVEXPRESS
Se você está procurando por uma solução de cartões presente de início rápido, então considere
GiveXpress. Faça seu pedido online e, em poucas semanas, receba tudo o que necessita para
iniciar um programa de cartões presente! Você pode incluir o logotipo de sua empresa nos
cartões presente e escolher entre uma variedade de designs de cartões que correspondam à
sua marca.
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DIGITAL E MÓVEL
CARTÕES PRESENTE ELETRÔNICOS
Oferecendo maior velocidade e conveniência do que cartões presente físicos, os cartões
presente eletrônicos são enviados diretamente à caixa de entrada do destinatário ou retirados
em um website seguro. Os cartões presente eletrônicos da Givex podem ser gerados como
códigos de barra ou códigos QR, e podem ser resgatados por qualquer canal.

CARTEIRA MÓVEL
Nossa carteira móvel é segura, fácil e econômica para se implementar. Funciona utilizando um
Número de Uso Único (SUN), que pode ser gerado como um número pequeno de 6 dígitos, um
código de barras ou um código QR, podendo ser inserido em seu PDV já existente através de
quaisquer meios disponíveis. Sem necessidade de equipamentos caros ou upgrades!
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DIGITAL E MÓVEL
WEBSUITE DO CONSUMIDOR
Nosso WebSuite do Consumidor (CWS) é um portal da web ágil utilizado para pedidos de cartões
presente online e eletrônicos, bem como para registro e recarga de cartões. Ele é customizado
para refletir a aparência e o aspecto de seu website, para que seus consumidores tenham uma
experiência perfeita. É uma solução fácil e completa para que o programa de qualquer empresa
tenha uma presença online e móvel.

PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE CARTÃO
Os portadores de cartões se registram online e, se o cartão presente for perdido ou roubado,
os consumidores podem se conectar e colocar seu cartão em espera. Os consumidores podem,
então, retirar um novo cartão em uma loja e transferir o saldo existente, ou solicitar um cartão
online para ser entregue por você ou por seus serviços de entrega.

Cartões Presente

Digital e Móvel

Cartões de Especialidades

Suporte 24/7 gratuito

CARTÕES DE ESPECIALIDADES
COMBO DE CARTÃO PRESENTE E FIDELIDADE
Ofereça a seus consumidores um programa de fidelidade e um programa de cartões presente
no mesmo cartão! Este cartão pode ser utilizado para resgatar dinheiro presente e ganhar
pontos de fidelidade ao mesmo tempo.

PAGAMENTO RÁPIDO
Se o seu negócio é de grande volume, então nossos Cartões de Pagamento Rápido são a solução
para você. Diminua os tempos de transação, permitindo que seus consumidores carreguem
seus cartões e os utilizem para pagamento, ao invés de utilizar dinheiro em espécie.
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CARTÕES DE ESPECIALIDADES
RECOMPENSAS
Se você está enviando Cartões Presente da sua marca a consumidores fiéis como recompensas
que eles podem dar a seus amigos, ou para um novo consumidor que acabou de curtir sua
página no Facebook, monitore o sucesso/resgates de seus “cartões de recompensa” utilizando
nossa funcionalidade de agrupamento e até mesmo monitore o gasto extra que vem deles.

NOTAS DE CRÉDITO
Não torne a devolução de um produto/serviço uma situação totalmente negativa para seus
consumidores valiosos. Utilize seus Cartões Presente de marca já existentes que você agrupou
e classificou como notas de crédito dentro do nosso portal online, para fornecer rapidamente o
crédito devido. Estes fundos somente podem ser gastos na sua empresa, e você pode monitorar
seus resgates para garantir que aqueles consumidores voltaram.

Cartões Presente

Digital e Móvel

Cartões de Especialidades

Suporte 24/7 gratuito

CARTÕES DE ESPECIALIDADES
CARTÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO
Em ocasiões como aniversários, é bastante difícil dar um presente. Um presente de casamento
é ainda mais difícil já que, agora, você está comprando para duas pessoas de uma vez. Esta
inovação da Givex permite que os indivíduos se juntem com outros amigos e familiares dos
recém-casados para contribuir para um fundo coletivo que pode ser gasto em um comerciante
em particular. A Givex se responsabiliza por todo o processo, desde o website online interativo,
comunicações de e-mail, até a entrega do cartão, se necessário.

CARTÃO PRESENTE MISTERIOSO
Ao ocultar o verdadeiro valor deste cartão promocional, os consumidores são estimulados a
realizar uma compra de valor mínimo a fim de descobrir o real valor do cartão, que pode ser
usado para sua próxima compra.
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CARTÕES DE ESPECIALIDADES
CARTÃO RESORT
Dê a seus clientes nosso cartão resort quando eles fizerem check in e permita que o utilizem
para realizar compras durante sua estada! No momento do check out, os hóspedes quitam o
saldo negativo – É uma maneira simples de promover gastos! A Givex pode, inclusive, projetar
um cartão presente especial para o seu ramo – basta entrar em contato conosco.

CARTÃO DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
Todos cometemos erros, mas quando há um impacto negativo em um consumidor valioso,
você precisa agir rápido. A Givex permite, de maneira instantânea, que você recompense
consumidores financeiramente com sua própria moeda. Assim, você estará recompensando
somente consumidores que de fato retornarão. Crie grupos de cartões físicos customizados e
ative-os em nosso portal online, e/ou envie certificados eletrônicos que podem ser monitorados
separadamente de seu programa de cartões presente e/ou de presentes eletrônicos.
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SUPORTE 24/7 GRATUITO
Nosso time multilígue de Serviço de Apoio ao Consumidor está disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana, 365 dias por ano, em todas os fusos horários. Além disso, o serviço está
sempre disponível via telefone, email ou online chat.
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CONTATE-NOS
Canada

+1 877 478 7733

USA

+1 877 478 7733

EMEA

+44 (0) 20 8865 3015

Brazil

+55 11 3443 7783

Hong Kong

CUSTOMIZABLE TOOLS FOR
CUSTOMER ENGAGEMENT

+852 2866 9668

China

+86 755 83038498

Australia

MARKS THE SPOT

1300 662 523
Para saber mais sobre todas as ferramentas
disponíveis, visite givex.com givex.com.

Givex Data Center
Givex Office
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