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Plastikinių kortelių problemos

PROBLEMA SPRENDIMAS KAINA

Lojalumo programa- vienas iš pačių efektyviausių 
pardavimų augimo instrumentų
Deje, plastikinės kortelės jau seniai neatitinka rinkos poreikių  dėl daugelio 
priežasčių:

Komunikacijos nebuvimas
Neįmanoma bendrauti su pirkėju už parduotuvės 
ribų

Sudėtingas diegimas
Kompanija privalo įsigyti papildomą techninę ir 
programinę įrangą 

Didelės išlaidos
Didelės  plastikinių kortelių gamybos 
išlaidos (vidutiniškai 0,6Eur iki 
1.40Eur/vnt

KONTAKTAI
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Problemos sprendimas
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iDiscount — tai debesų technologijų servisas verslui, kuris leidžia 
platinti elektronines nuolaidų korteles ir kurti efektyvią komunikaciją 
su pirkėjais
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Plastikas visiems įgryso
Pirkėjai vis dažniau atsisako jiems siūlomų plastikinių 
nuolaidų kortelių.

Pagal apklausas 63 % pirkėjų vietoj plastikinės nuolaidų 
kortelės pageidavo gauti elektroninę kortelę  į  savo telefoną

Tokia kortelė visada telefone ir neapsunkina piniginės.

KONTAKTAI

Alexandr Ageichik, CEO
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Pirkėjų sugrįžimas
Pagal statistiką prieš įsigijant pirkinį mes pirma 
išanalizuojam tų kompanijų pasiūlymus su kuriomis jau 
turime bendravimo patirtį

Elektroninė nuolaidų kortelė leidžia saugoti visus  
kompanijų kontaktus ir adresus su galimybe  susisiekti vienu 
paspaudimu

Jūsų klientai niekada jūsų nepames ir aplankys jus vėl

KONTAKTAI 

Alexandr Ageichik, CEO
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Klientų bazė
Mažmeniniai parduotuvei labai sunku gauti savo realių 
pirkėjų duomenis, kad su jais kaip nors  bendrauti. 

Su iDiscount ši problema išspręsta. Pirkėjas pats suteikia jums 
duomenis gaudamas kortelę. 

Dabar nereikia leisti pinigų reklamai netikslinei auditorijai. 

Dirbkite su savo realiais klientais.
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Efektyvios 
komunikacijos 
Kiek pinigų jūs išleidžiate įprastam SMS siuntinėjimui?

O kiek tai efektyvu? 

Mūsų Push-pranešimų servisas leidžia pateikti  klientui bet kokią 
informaciją ir sutaupyti  reklamos lėšas. 

Kas mėnesį  į prenumeratos kainą įtraukta
nuo 10 000 iki 100 000 Push-pranešimų.

KONTAKTAI
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NEMOKAMAS PLANAS

Nedaugiau 100 kortelių

Iki 2 vartotojų

Techninis palaikymas 24/7

Visos nuolaidų rūšys

1 parduotuvė

Be Push-pranešimų

NEMOKAMAI

VIDUTINIS VERSLAS

Nedaugiau 50.000 kortelių

Iki 25 vartotojų 

Techninis palaikymas 24/7

Visos nuolaidų rūšys

10 parduotuvių

50,000 Push per mėnesį

€471.85€43.69
mėnesiui metams (-10%)

STAMBUS VERSLAS

Neribota

Iki 45 vartotojų

Techninis palaikymas 24/7

Visos nuolaidų rūšys

20 parduotuvių*

100,000 Push per mėnesį

€961.09€88.99
mėnesiui metams(-10%)

SMULKIAM VERSLUI

Nedaugiau 10.000 kortelių

Iki 10 vartotojų

Techninis palaikymas 24/7

Visos nuolaidų rūšys

4 parduotuvės

10,000 Push pranešimų per mėn.

€183.49€16.99
mėnesiui metams(-10%)

KONTAKTAI

* +4.45€ už 1 papildomą parduotuvę per mėnesį

Alexandr Ageichik, CEO



Liko klausimų?

Albinas Bakanauskas
Direktorius
UAB ARS LIBRA

+370 (5) 213-53-73

albinas@arslibra.lt

idiscount.by
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