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Você já parou para pensar que nem sempre o custo é o fator dominante para que o cliente realize sua 
escolha no momento da compra? O cliente também busca comodidade, agilidade no atendimento e 
variedade de escolha. Mas, benefícios que vão além disso, tornam-se vantajosos e valiosos para o 
consumidor.

 
                

VANTAGENS QUE A FIDELIZAÇÃO 
DE CLIENTES TRAZ À EMPRESA   

Clientes satisfeitos devem evoluir para se tornarem clientes fidelizados. E para obter lealdade 
de um cliente, não basta oferecer bons produtos e serviços, é imprescindível investir no 
marketing de relacionamento. 
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https://gerencianet.com.br/blog/atendimento-ao-cliente-saiba-tudo/
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CONCLUSÃO

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.

https://materiais.gerencianet.com.br/assinatura-newsletter
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A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 

Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de 

boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O 

sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como 

transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade. 

O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas 

eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são 

flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de 

distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina 

os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o 

serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais 

baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já 

que auxilia na automatização dos procedimentos do financeiro, 

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

gerencianet.com.br
https://www.youtube.com/gerencianetbr
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://twitter.com/gerencianet
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/



