 -פרופיל עסקי -

מנהלים מועדוני לקוחות שאנשים אוהבים
DIGITAL | PERSONALIZATION | BIG DATA

אנחנו סטייל ,ואנחנו הופכים ידע – לכסף.
עבורנו,
כל נתון – עוזר להבין את הלקוח טוב יותר;
כל היסטוריית קניה – היא הבסיס לחיזוי רכישה עתידית;
וכל פרט קשר – הוא הזדמנות ליצירת קשר מותאם ומדויק יותר.
עבורכם,
כל פיסת מידע כזו – היא כוח למכור יותר ,כוח שעומד לרשותכם.
ואתנו ,תהפכו את הכוח – לרווח.

כבר בתחילת דרכם ,רפאל וישראל -מנכ"לי חברת ,STYLE
הגו את רעיון הקמה וניהול מועדון לקוחות
על מנת להיטיב עם צרכני ישראל וליצור כוח קנייה עצום
מול רשתות ומותגים במגוון עולמות תוכן

OUR SOLUTIONS

ניהול מועדוני לקוחות
שימור הלקוח שיבחר בכם ,פעם אחר פעם
 STYLEהופכת לקוחות מזדמנים ללקוחות קבועים.

חשיפה במועדוני צרכנות
חשיפה ל 1,500,000 -לקוחות חדשים
 STYLEמחברת ביניכם לבין חברי מועדונים ,מהמובילים בישראל.

הקמת מועדון ארגוני
להפיק את המקסימום עבור העובדים שלכם
 STYLEעוזרת לחזק את הקשר בין העובד לארגון

טכנולוגיה בשירות מועדון

לחבר בין מיטב הכלים המתקדמים לניהול מועדון
 STYLEמעמידה ברשותכם פתרונות טכנולוגים מתקדמים

אנחנו מנהלים מועדוני לקוחות,
מהם כולם מרוויחים

ROI | RETAIL | LOYALTY
הלקוח שלכם מרוויח – בזכות מבצעים ,הנחות והצעות ייחודיות ,המתאימות לו ולטעמו;
ואתם מרוויחים – בזכות מועדון לקוחות חי ,תוסס ,יעיל ורווחי.
כאחת החברות הראשונות לזהות את פוטנציאל מועדוני הלקוחות ,פיתחנו שיטה ייחודית לניהול
מועדון אפקטיבי .כזה המייצר הצעות ערך מדויקות ,לקהלי יעד נלהבים.

ניהול מועדון לקוחות 360
סטייל מציגה ניהול מועדון לקוחות אפקטיבי
ב  one stop shopהעוטף את חבר המועדון

התוצאה?

יותר קהל ,יותר נאמנות ויותר שביעות רצון.

רוצים לקוחות חדשים?
אתם זקוקים לחשיפה במועדוני צרכנות חזקים

מזה  20שנים שבהן  STYLEמתפעלת ומנהלת מועדוני צרכנות מהבולטים במדינה.
השילוב בין רצון חברי מועדון צרכנות לבין שאיפות בתי העסק אותם אנו מפרסמים,
גורם לנו ליצור הצעות מדויקות ,אטרקטיביות ורווחיות לשני הצדדים.

איך זה עובד?

אסטרטגיה ופיתוח

תדמית ,מיתוג ותוכן

הגדרת סוג הנחה

פרסום ממוקד

להפיק את המקסימום
עבור העובדים שלך
העובדים שלכם ,הם הנכס היקר ביותר שלכם.

כך תאמרו להם תודה.
השקעה ,טיפוח ושיקוף ההערכה לעובד,
אינם מטיבים רק עם העובד ,אלא עם הארגון עצמו.
מועדון ארגוני עושה בדיוק את זה.
על ידי לימוד מאפייני הארגון ועובדיו ,וגיבוש הצעות אטרקטיביות ורלוונטיות ,העובד שמח
להשתייך לארגון.
המועדונים הארגוניים שלנו מותאמים לכל ארגון ולצרכיו הייחודיים ,ומספקים עולם עשיר של
תוכן .כל המועדונים הארגוניים מנוהלים על ידי מנהל תיק לקוחות ,המלווה את הארגון החל
מהקמה ואפיון ועד לביצוע ותחזוקת המועדון.

מעטפת מלאה בפתרונות לארגון שלך:

ארגונים המנהלים מועדונים אטרקטיביים,
הם ארגונים להם העובדים גאים להשתייך.

טכנולוגיה מתקדמת
בשירות המועדון
המערכות האפקטיביות ביותר עבורכם

לדעת מי הלקוח ,ומה הוא אוהב?
כחברה המנהלת לקוחות בהיקפים עצומים,
עלינו להמציא בכל יום את חוקי המשחק מחדש.

Big Data - Drive marketing success

משתפרים ומשתכללים תוך כדי תנועה .כל הזמן.

מועדוני לקוחות

מועדוני צרכנות

מועדונים ארגוניים

פתרונות טכנולוגיים

למה אנחנו?
אנחנו בסביבה זמן רב ועם זאת חדשניים במיוחד .אנחנו חותרים למקצועיות חסרת פשרות ותמיד סבלניים וקשובים

03-5058080

יוסף סרלין  40חולון

בואו לעקוב אחרינו:

www.style.co.il

Info@style.co.il

 STYLEניהול מועדוני לקוחות

