A unique platform to connect the customers directly to your business

Bir biletin var , nereye gitmek istersen…?
Evoda kulüp ,tüm hizmetlerine uygun
fiyat politikasını ve yüksek kaliteli
hizmetler ile tüm üyelerine sunmak
için tüm insanlara itap edecek şeklinde
verebilmek adına
Anlaşmış olduğu iş yerlerine ,ve onların
hizmetlerine yanı sıra, altın bilet
şeklinde ve mevsimlik indirimler ile en
üst düzey kalite ile müşterilerine
sunmaya hazırlanıyor

Evoda kulübün bazı faydaları aşağıda belirtilmiştir:
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İnsan gücünün hazinelerine
azaltılabilmesine sağlamak

Zamandan kazanmak için
yöntemler
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Çeşitli pazarlamalar
sizin için elemanlı ve
elemansız

Müşterileriniz için ayırma
yöntemleri yani vefalı ve
vefasız müşteri ayıklaması

Satış polotikalar üzerine yeni
yöntemler önerileri

Reklama harcanan
paraların azaltılması

eVoda kulüp aynı zamanda müşterilerine
indirimli ürünler ve alışveriş indirimleri için
hediye kodlar ile yardımcı olur
Ve bu programların yanı sıra, kura çekişleri ,
altın biletler ,ve özel biletler ile müşterilerine
ödüllendirir, yani vefakar müşterilerine
ayrıcalıklar sunar

Ayna zamanda anlaşmalı iş yerleri de
ücretsiz reklam sahaları ve dünyaya
tanıtmaya için fırsatlar sunar, ve bu
hizmetler yeni iş sahaları da beraberine
getirir

Bu hizmetleri ek :
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Müşteri basilleştirme

Web site reklamları
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Sosyal medya reklamları
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Ve sizin markalaştırma ürünlerinizi tanıtmak ve en
önemlisi toplantılarımız sırasında sizin
reklamlarınızın olmasıdır

Ve toplantıları iççinde da çekilşlerden
faydalanma şansları da olunur

Evoda kulübün sunmuş olduğu gurur verici bir üyelik sistemi
Siz iş yer sahipleri , bizimle çalışmaya
karar verirsanız eğer ,taahhüt
karşılığında general üyeliği ücretsiz
sahip olabilirsiniz ve karşılıklı reklam
anlaşmaları yaparak online reklamlar
yaparak ve ya
Online olmayan reklamlarda kart ve
buruşur dağıtımı yapabileğımız karşılıklı
faydalanmaya yol açar
Ayne anda anlaşma durutusunda onların
alanları reklam çekimleri için
kullanabiliriz…..

Evoda kulub da eğer işyeri sahibi sanız ve üyelığınız olursa ne tür bir avantajları
sahip olabilecağınizi sırası ile öğrenebilirsiniz
İş sahipleri ve ayne anda üyelerimiz bizim düzenlenmiş olduğumuz konser toplantı ve
gezilerimiz tamamen ücretsiz gerek buruşur gerek ekran ve çekimlerden tüm
reklamlardan faydalanabilme şansları olur hemde vip üyeler için bu işlem sonsuz şirket
tarafından sürekli tekrarlanacaktır
Ve bunu yanı sıra capital – v firmasında bir form sahibi olursunuz ki sizi farklı kazanç yolları
açılacaktır

Gold ticet nedir?
Altın bilet sitemiz tarafından her ay müşterilerine %50 kadar indirimler sunar ve özellikleri şöyle:
sınırlı sayı satış
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bir gün ile bir ay arasında kampanya
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satıcı tüm şartları hakim olur kampanyaya miktarı ve gün
sayısını ve fiyatı kendisi belirtir
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ve servis veren kişi muhtemelen %50 üzerine indirmleri
tercih eder çünkü müşterilerde en çok bu bileti ilgi gösterir
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evoda gold tikeleri kesinlikle gerçek indirimi
yansıtır ve servis veren firmalarda maksimum
%indirimini kendilerinden öderler ,gerisini
firma kendisi öder
ve sadece üyelerde bu indirimden
faydalanabilir

Dirim tiket nedir?
Evoda servis veren iş yerlerde anlaşarak mevsimsen
indirimler sunar ve müşteriler sürekli bir indirimden
faydalanma şansları olunur ve zaman zaman bu
idirimler %90 kadar sınırlara zorlanabilir,
Not: iş yerlerde maksimum %40 indirim gösterirken
evoda farkını işyerleri ödeyerek kendinden %90
indirim sunar ve müşteriler ve üyeler daha fazla
indirim alarak kulunumuza vefakar kalır ve doğal
reklam yeni üyeler için zemin hazırlanmış olunur
,yani her iki taraf hem alıcı hem satıcı memnun
olunur
Tek şart var oda üyer bu indirimlerden ve
hizmetlerden faydalanabilirler….

