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Incrementa les teves vendes a distància sense tenir pàgina web

Crea un link de pagament i comparteix-lo

Link
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Ven en xarxes socials
Inclou un link de pagament
en les teves publicacions
en xarxes socials. Els teus
seguidors, a més de
donar-te un like, ara
podran comprar els teus
productes o serveis.

Link

Envia pressupostos amb
opció de pagament.
Adjunta un link de
pagament en els teus
pressupostos per email.
Podràs fins i tot definir-ne
la data de validesa.

Link

Cobra les teves comandes
per aplicacions de
missatgeria mòbil
Quan rebis una comanda a
través de missatges al mòbil,
inclou en la resposta un link
de pagament. Assegura't el
cobrament de la comanda
abans d'entregar-la.

Crea ofertes especials
per als teus contactes
Envia promocions
exclusives als teus
clients. Inclou el link de
pagament a l'email, l'SMS
o el missatge mòbil.

Escanejar i pagar, així de fàcil
Crea un QR de pagament des de l'ordinador o el mòbil en molt pocs passos i imprimeix-lo en la teva
cartelleria o publicitat. El teu client podrà escanejar el codi i completar la comanda a l'instant, sense
que li calgui entrar al web o venir a l'establiment.

Anuncis en la
cartelleria exterior

Fullets promocionals
i publicitat

Publicitat en recintes
i esdeveniments

Com funciona? És molt senzill

1.

Crea el link o el QR al mòbil o al PC
Accedeix a l'aplicació online. Només has d'introduir la informació de la comanda
o la promoció, definir si hi ha límit de stock, la data de caducitat del link i/o si
sol·licitaràs al comprador les dades d'enviament i facturació.

2.

Comparteix el link o el QR
Si has creat un link, comparteix-lo fàcilment i envia'l als teus clients per email,
SMS o missatgeria mòbil o publica'l en xarxes socials.
Si és un QR, reprodueix-lo en fullets, cartelleria, publicitat impresa, pantalles,
displays, stickers, badges...

3.

El teu client fa clic en el link o escaneja el QR
Quan el teu client faci clic en el link o escanegi el QR des del seu mòbil,
accedirà directament a una pàgina de pagament segur, on podrà introduir les
dades de contacte i d'enviament del producte, seleccionar l'import, triar el
mètode de pagament i completar la comanda.

4.

Reps notificacions i informes
Un cop completat el pagament, tant el client com tu rebreu una notificació amb el
resultat de l'operació.

Una plataforma amb possibilitats infinites. Cal tenir en compte...
No necessites tenir un web per
vendre els teus productes o serveis

Pots definir el període de validesa
de les teves ordres de pagament

Protegit pels sistemes d'autenticació
i antifrau de Banc Sabadell

Tens l'opció de permetre als teus clients que
triïn quin import volen pagar

Integrat amb els sistemes de
pagament principals, inclòs Bizum

Possibilitat de fixar pagament únic o
pagament múltiple

