یک بستر منحصر به فرد برای ارتباط مستقیم مشتریان با تجارت شما

ایودا یه بلیط واسه هر جایی که تو بخوای!

باشگاه مشتریان  eVodaانواع خدمات و
محصوالت با تخفیف ،مانند فعالیت های اوقات
فراغت و تفریحی  ،خدمات بهداشتی و آرایشی ،
تورهای دریایی  ،رستوران ها و کافی شاپ ها ،
دوره های آنالین و  ...را ارائه می دهد .

ایودا ،به عنوان باشگاه مشتریان  ،خدمات مختلفی
از جمله کوپن تخفیف و بلیط محصوالت و خدمات
را به مشتریان ارائه می دهد .

ایودا همچنین به سرویس پرووایدر ها خدمات
تبلیغاتی و بازاریابی ارایه می کند.

برخی از مزایای باشگاه مشتریان به شرح زیر می باشد :
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1

2

افزایش فروش

کاهش هزینه های تبلیغات

4

5

6

صرفه جویی در زمان

ایجاد سیاست های فروش متنوع

بازاریابی مستقیم و غیر مستقیم
برای کسب و کار شما

7
ایجاد تفاوت بین مشتری ها بر اساس وفاداری و سود دهی آنها

کاهش هزینه های نیروی
انسانی

خدماتی که به عنوان سرویس پروایدر( خدمات دهنده ) دریافت خواهید کرد :

پنل اختصاصی مدیریت مشتری در وبسایت
eVoda

1

تبلیغات در وب سایت eVoda

2
تبلیغات در صفحات رسانه های اجتماعی
تبلیغات برند شما در ایونت های ما  ،که به آن دعوت
خواهید شد
بهره گیری از برنامه های وفاداری مشتری مانند قرعه کشی  ،بلیط
های طالیی و بلیط های رویایی

3
4
5

اعضای افتخاری کالب ایودا
شما با همکاری در تبلیغات فرصتی برای دریافت
عضویت افتخاری عمومی از  eVodaدارید .
این تبلیغات هم شامل تبلیغات آنالین و هم آفالین مانند
ارسال فیلم در شبکه های اجتماعی یا مطلبی است
که  eVodaرا توصیف می کند و یا قرار دادن
بروشورها  ،استندها و بنرهای  eVodaدر محل کار
یا فروشگاه .
هنگامی که تیم ما  ،همکاری شمار را تأیید کرد ،
جزئیات مربوط به برنامه عضویت  Generalخود
را دریافت خواهید کرد .

مزایای مازاد نماینده شدن برای خدمات دهندگان چیست ؟

1
2

3

تبلیغات رایگان مانند بنرها  ،بروشورها  ،نمایش لوگو با چراغ  LEDو غیره در ایونت ها  ،کنسرت ها و گردهمایی های ما بر
اساس نوع عضویت شما ارائه می شوند .

دسترسی به پلت فرم فروش  Capital Vعالوه بر  eVodaکه به شما امکان می دهد  ،از طریق برنامه های تجاری ما درآمد
کسب کنید .

تبلیغات ویژه در وب سایت  eVodaو کاتالوگ های فصلی ما برای اعضای  ExclusiveوVIP

بلیط طالیی((Gold Ticket
کوپن تخفیف در وب سایت  ،eVodaکه بیش از  %50تخفیف ارایه می دهد .
این کوپن ها  ،یا برای مدت محدودی در دسترس هستند  ،که از  1روز تا  1ماه متفاوت است  ،یا برای تعداد
محدودی از مشتریان در دسترس هستند .
بلیط های طالیی توسط خدمات دهندگان ،انتخاب می شوند و در وب سایت قرار می گیرند  ،به شرطی خدمات
دهندگان تخفیف باالتر از  %50برا ی خدمات خود در نظر بگیرند .
خدمات دهندگان در انتخاب هر یک از خدمات شان به صورت ) ،(GOLD TOCKETآزاد هستند .
هچنین  eVodaبلیط های طالیی را با الگویی متفاوت ارائه می
دهد .
خدماتی از سمت ایودا بلیط طالیی می شوند که تخفیف باالی 20
 %را برای اعضای باشگاه مشتریان ایودا در نظر گرفته باشند .

Dream Ticket

در هر فصل  ،ایودا برای خدمات دهندگانی سرمایه
گذاری می کند و خدمات آنها را با عنوان بلیط
رویایی ( (Dream ticketبا  %90تخفیف ارائه
می دهد .
 -1این  %90برای خدمات دهندگانی است که
تخفیف باالی  %40و باالتر ،بر روی خدمات شان
 ،برای اعضای باشگاه مشتریان ارائه داده اند .
 -2خودشان از اعضای باشگاه مشتریان ایودا
هستند .

پاکت طالیی

پاکت طالیی مجموعه ای از  SPهایی است که با
تخفیف های ویژه تو زمان محدود با ایودا و اعضای
باشگاه و مشتری ها همکاری میکنند
ما مجموعه ای ازبن های تخفیف این خدمات را گرد هم
آورده و در قالب پاکت طالیی به صورت فصلی
در اختیار شما قرار میدیم

