


Action =
Individualizão

Atualmente se sentir único e
não apenas um número, atrai
afetivamente o cliente para
a marca e fideliza. Criando
assim um vinculo de
pertencimento que leva ao
aumento natural de vendas.



É um Sistema de recomendação de

contato para o PDV. Ele operaciona

uma régua de relacionamento

entre clientes da marca via PDV. Ou

seja uma ferramenta de CRM de

varejo, que substitui a caderneta e

cria o verdadeiro marketing one to

one via whatsapp, e-mail e SMS

com campanhas personalizadas.



Como solução de 
problemas, quais os 

benefícios?

• Melhora o fluxo de clientes

• Diminui a ociosidade do 

vendedor

• Proporciona um 

atendimento personalizado

• Incentiva a fidelização

• Segurança de dados e 

Informação

• Geração de vendas



São mais de 30 marcas que confiam no
ACTION dentre elas estão:



Tageamos o cliente e 

mensuramos 15 dias´para

retorno. Esse número é

de 4% a 10% de clientes

da marca que voltam e

compram.

Ajuda o fluxo de 

ociosidade do vendedor,

autonomia para

resultados e obviamente

venda!



BENEFÍCIOS
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O Sistema do action também

permite trabalhar com

CASHBACK.

Em que a pessoa ganha

x$ em dinheiro (normalmente

20%) para gastar em até 30

dias. Isso incentivando o

cliente a voltar.



Um exemplo
prático

Ana comprou uma mesa no
dia 1/12, nesse dia a
vendedora anotaria que
ainda não tenho as cadeiras,
que tenho um apartamento,
que vou me mudar dia 10 e
tenho um filho (máximo de
informações). No dia 15, ele
encaminharia esse cliente
para a vendedora, no mailing
“relacionamento” com a
sugestão de mensagem:



Assista um depoimento da liderança da boticário sobre o ACTION



O QUE DIZEM
OS CLIENTES? A Liderança da marca Melissa diz:

“Cobro que minha equipe faça pelo

menos 35 contatos dia, mas tem gente

que faz até mais, pois entendeu a

importância da ferramenta para o

atingimento das metas.”



O QUE O 
CONSUMIDOR 

FINAL DIZ



O QUE A
EQUIPE DIZ

Os Vendedores da marca JOHN JOHN

dizem:

“Me ajuda muito a fechar a cota. O

ACTION chega a representar 20% das

minhas vendas do mês.”



• Substitui qualquer anotação em papel sobre o

cliente, esse histótico de relacionamento passa

a ser da marca.

• Aprende como ele mesmo, seus algoritmos de

recomendação se tornam cada mais eficientes

a partir do uso de informações inseridas.

• Está integrado via API ao Whatsapp e SMS, ele

abre essas plataformas já com mensagens

prontas, personalizadas e com links de

imagens e paginas da Web.

• Foi criado há menos de 5 anos e está presente

hoje em 35 marcas do Brasil.

DIFERENCIAL



BENEFÍCIOS DO ACTION

TEXT HERE

• Registrar dados importantes da venda e

criar um histótico do cliente

• Antever demandas

• Garantir a continuidade do cliente com a

loja em caso de sáida do vendedor.

• Comparar performances dos

vendedores.

• Gerenciar performance do público em

diferentes campanhas.

• Emissão de nota por loja, baixo custo,

sem fidelidade, quem adere não sai. Fácil

integração



Benefícios financeiros
ACTION

• Baixo custo de implementação

• Baixo custo mensal

• Primeiro mês grátis (redes acima

de 50 lojas)

• Cobrança por loja com fatura

individual

• Suporte Remoro Incluso no preço

E ainda contamos com suporte

inicial na capacitação do time e

acompanhamento nos primeiros

dias, com valor a parte.



Investimento
Quantidade de Lojas Preço Final

10 a 20 R$198

21 a 39 R$176

40 a 89 R$171

90 a 119 R$165

120 a 179 R$160

180 a 269 R$157

270 a 329  R$153

330 a 359 R$148

360 a 389 R$143

390 a 419 R$137

420 a 449 R$131

450 a  479 R$125



Investimento

Quantidade de Lojas Preço Final

480 a 559 R$121

560 a 639 R$115

640 a 719 R$109

720 a 779 R$104

800 a 879 R$98

880 a 959 R$92

960 a 1.999 R$86

Acima de 2000 R$81



NA PRÁTICA

COMO FUNCIONA

O ACTION é isto e 
mais várias outras
funionalidades e 

informações.

Vendedor 
chega e se 

loga

Acessa a 
lista de 

campanhas

Faz os 
contatos 

Recebe os 
clientes 

Aumenta as 
vendas



• Plataforma de Gestão de dados de

clientes e aumento da produtividade

da equipe.

• Ideal para o Varejo!

• Através da qual é possivel Gerir a

base de contatos.

• Registra importantes dados da venda

e cria um histótico do cliente gerando

um ralacionamento surpreendente.



Em resumo…

O ACTION lê sua base atual de
clientes (perfil e compras) e
clusteriza esses grupos em
campanhas (definidas em conjunto),
como aniversário, recompra,
sumidos e quas mais quisermos e
entrega isto na mão do vendedor
da loja que atendeu o cliente, para
criar relacionamento pessoal
próximo.



O ACTION possui integração

para os seguintes sistemas:

• Linx

• Microvix (Webservices)

• PDVNet

• Interfacenet

Caso você não tenha um

desses, a integração precisará

ser desenvolvida pela sua TI +

seu fornecedor + nossa

especificação.

INTEGRAÇÃO



OBRIGADO! 
E BOAS

VENDAS!


