Цінова політика (один заклад у мережі)
Прагнучи запропонувати Вам такий додаток, що найкраще відповідатиме Вашій
позиції на ринку та Вашій цільовій аудиторії, ми даємо вам широкий вибір компонентів
та планів співпраці. Наша мета - допомогти Вам створити один з ключових елементів
Вашої маректинг-стратегії. Ми пропонуємо для додатку Вашої компанії на Android та
iOS такий функціонал:
➔ Контентні сторінки дозволяють Вам підтримувати інтерес клієнта до додатку.
Згідно статистиці, близько 80% клієнтів, що встановлюють додаток
повертаються в заклад знову. Додаток зробить бренд Вашого бізнесу знайомим
для споживача і створить постійну аудиторію.
◆ Товари, розподілені на категорії
◆ Акції або блог
◆ Реєстрація та заповнення профілю
➔ Сповіщення дозволять Вам тримати клієнтів в курсі подій та акцій. Користувач
отримує сповіщення на смартфон, коли Ви цього хочете. Крім того, система
дозволяє автоматично вітати користувачів з днем народження і пропонувати їм
обраний товар у подарунок!
➔ Бонусна система передбачає наявність товарів, що можна придбати за бонуси.
Такими подарунками можна зробити чай, каву, тощо. Щоб отримати бонуси,
необхідно здійснити певну кількість покупок. Якщо в додатку підключена оплата,
бонуси нараховуються автоматично.
➔ Кошик дозволяє користувачеві створити повне замовлення та оплатити його
прямо у додатку! Оплата здійснюється через платіжну систему LiqPay та
передбачає автоматичне стягнення комісії розміром 7%.
➔ Розширене адміністрування дозволяє Вам делегувати контроль та
відстежувати активність Ваших співробітників. Додайте працівників, що
матимуть обмежений доступ для того, щоб керувати операціями в особистому
кабінеті FideInc.
Пропозиція

Ціна, USD

Основа додатку

250

+

Сповіщення

50

+

Бонусна система

80

+

Кошик/замовлення

100

+

Розширене адміністрування

150

Рекомендовані фінансові плани:

Ціна
Щомісячне обслуговування

Базовий

Розширений

DeLuxe

$250

$400

$630

0

$20

$30

Додаток для Android та iOS
Доступ до керування
Товари та послуги
Акції або блог
Профільні дані клієнтів
Тривала підтримка
Сповіщення
Привітання з Днем
Народження
Оплата в додатку
Кошик та замовлення
Бонусна система
Розширене керування
Контроль персоналу

У будь-якій конфігурації на весь термін співпраці Вашій компанії пропонується
особистий кабінет, в якому можна
● Контролювати дії користувачів
● Повністю керувати вмістом та поведінкою додатку
та багато іншого.

*FideInc зберігає за собою право розробляти нові функції та можливості, таким
чином змінюючи асортимент та склад продукту.

