خصمي تطبيق الموبيل للنقاط
لقد أصبحت شعبية الهواتف الذكية جذابة لشركات متعددةﻹستخدامتطبيقاتالموبيل
للنقاط و الخصومات الرقمية .فأنه من الصعب العثور على عميل جديد أكثر من اﻻحتفاظ
بالعميل الحالي .باﻹضافة إلى ذلك ،عادة ما ينفق العمﻼء العاديون أكثر في كل
زيارتهم الﻼحقة ،وهم أكثر ميﻼ لﻼشتراك في خدمات متطورة غيرتقليدية.

ما هو تطبيق خصمي؟
خصمى هو تطبيق موبيل للنقاط والخصومات الرقمية .هدفنا هو أن نصبح محور لشبكة
النقاط والمكافآت للمشترى ويمكننا فقط الحصول على هذا الهدف من خﻼل ضمان أن
المشترى سوف يعود دائما للبائع لجمع المكافآت التى حصل عليها من التطبيق.
خصمي يوفر لك منصة هامة جدا بجانب كونه برنامج للنقاط  ،فإنه يضع شركتك في شبكة
رقمية كبيرة للتوسع فى تسويق المنتجا ت الخاصة بك وللتواصل رقميا مع العمﻼء من
خﻼل هواتفهم الذكية بدﻻ من اﻷساليب التقليدية الغير فعالة.

المﻼمح الرئيسية لخصمى:
 -1إمكانية الشراء بالنقاط للمشترين الذي لديهم نقاط منتعامﻼت سابقة ،والتي سيتم
استخدامها في نهاية المطاف على مشترياتهم المستقبلية.
 - 2تزويدالمشترىبنقاط )بنسبة يحددها البائع( على حجم مشترياته من البائع خﻼل فترة
زمنية )يحددهاالبائع(.
-3تزويد المشترىبالخصمومات على المنتجات التي يحددها البائع.
 -4قدرة البحث على شبكة خصمى لتجار خصمى و  /أو الخصومات المتاحةعلى منتجات
معينة.
 -5إمكانية اﻹعﻼن على شبكة خصمى.

لماذا تكون جزءا من خصمى؟
كبائع:
 زيادة تكرار زيارات العمﻼء .يمكن أن تؤدي برامج النقاط إلى زيادة في تكرارزيارات العمﻼء مما يزيد اﻹيرادات.
 إنشاء والوصول إلى شبكة العميل الخاص بك .بمجرد أن يقوم عمﻼؤك بمعامﻼت معك،يصبحون جزءا من شبكتك ويمكنك الحصول على إمكانية التواصل معهم ،أي إرسال عروض
ترويجية أو أخبار جديدة عن منتجاتك.
 مبادلةنقاطك .يمكنك جعل نقاط متجرك صالحة للشراء في شركات موازيةأخرى من أجلالحصول على عمﻼء جدد لكﻼ منكم.
 يضعك فى مقدمة المنافسة .برنامج النقاط يمكن أن يعطي لتجارتك ميزة علىالمنافسين الذين يفشلون في تقديم حوافز مماثلة.

 التعرف اﻵلي والتحيات لعمﻼئك .من خﻼل جهاز صغير بحجم العملة )Beaconبلوتوث(المثبت في مقرقم  ،يمكن للبائع التعرف على أي شخص يدخل محلك ولديه تطيقخصمى )حتى
لو لم يكن مفتوحا( بأن يقدم تحية له بإسمه مع إشعار ترحيب شخصيى أو إعﻼن على
هاتفه أو معاملته ك .VIP
 حل فعال من حيث التكلفة .مع خصمى ،البائع لن يتحمل تكلفة تطوير ودعم تطبيقمماثل لخصمى والذى لن يصل إلى إنتشار خصمى فخصمى سوف يغطي مجموعة أوسع بكثير من
خيرات التجار على عكس التطبيقات الفردية المتعلقة بتاجر واحد فقط.
 تتبع مسار و بيانات المشترين .يقوم خصمى بتتبع وتخزين أنشطة المشترين تلقائيافي قاعدة بيانات ،مما يسهل تحديد فعالية البرنامج أكثر من استخدام كروت الخصم
الورقيةالتقليديةالقديمة )مثل البطاقات أو الكوبونات( ،والتي يمكن أن يكون من
الصعب إستخﻼص بيانات المعامﻼت منها.
 تحميل مجاني .يمكن ﻷي شخص تحميل خصمى ،انها مجانية التطبيق سواء كنت بائع أومشتري.

كمشتري:
 الحصول على قيمة مضافة على مشترياتك.مع كل عملية شراء تقوم بها ،سوف تحصل علىالنقاط التي يمكنك استبدال ها على الشراء الخاص بك مستقبﻼ.
 البحث على ال تخفيضات للمنتجات المفضلة لديك .اﻻستفادة من الخصومات المتاحةالتي يقدمها تجار خصمى من خﻼل بحث بسيط في التطبيق عما تبحث عنه.
 مبادلة النقاط الخاصة بك .بعض البائعين يسمح لك بإستخدام النقاط الخاصة بك معبائعين مختلفين ،لذلك سيكون لديك المرونة للشراءبالنقاط الخاصة بك منتجات
متعددة.
 -تحميل مجاني.

كيف ﺳنسوقخصمى؟
• وﺳائل اﻹعﻼم اﻻجتماعية .قد ﻻ تكون وسائل اﻻعﻼم اﻻجتماعية وسيلة للمبيعات،
ولكنها مشاركة مع المتابعين في الفيسبوك ،إينستاجرام ,الخ وما يمكن من بناء
الوعي الكافى للتطبيق.
•التسويق عبر البريد اﻹلكتروني .التسويق عبر البريد اﻹلكتروني هو وسيلة مثبتة
لتوليد معامﻼت تجارية ،لذلك سنقوم بإنشاء حمﻼت بنيت حول الترويجلبرنامج خصمى،
وذلك لتحفيز اﻷهتمام وتذكير العمﻼء بإستخدامه.
• ﻻفتات في المحل.ﻻفته ورقية صغيرة )بادج( تعلق فى المحل لتوفير الوعي
للمشترىبوجود خسمي لدى البائع.
•الرعاة .سوف يكون ذلك في مرحلة ﻻحقة عندما يحصل خصمى على اﻹنتشار المستهدف.
•رﺳائل مباشرة ) .(Push Notificationsتنبيه العمﻼء مع أحدث صفقات الخصم في كل مرة
يزورون المتجر أو خارج المتجر.

ما الذي يجب علي فعله لﻼنضمام إلى خصمى؟
كبائع:
 تحميل التطبيق ثم تسجيل عملك. تحميل العروض الخاصة بك ومشاركتها على الشيكة من خﻼل التطبيق .هناك نوعان منالعروض:
 .1يكون على حجم المبيعات على سبيل المثال إذا كان العميل ينفق  500جنيه فسوف
يحصل على  ٪5من النقاط ) 25جنيه(
 .2أو إذا كان لديك عروض خصم خاصةببعض منتجاتك )على سبيل المثال حذاء تنس عليه
خصم .(٪20
 سوف نحتاج مكان للصقبادجخصمى الذى يحتوي على تعليمات حول كيفية تحميل المشترىللتطبيق والبدء في كسبه نقاط عند كل شراءمن متجرك.
 -هذا كل شيء ،اﻵن أنت على اﻻنترنت على خصمى.

كمشتري:
 تحميل التطبيق ثم التسجيل. البحث عن محﻼت مسجلة مع خصمى واستكشاف عروضهم. -البحث عن المنتجات التي عليها خصومات.

ميزات إضافية في خصمى؟
 يمكن للعمﻼء البحث عن م نتجات محددة والحصول على قائمة التجار التى تبيع هذاالمنتجبخصومات أو بنقاط.
 يمكن للعمﻼء البحث عن نوعيات أو تصنيفات لمنتجات معينة والحصول على قائمةالتجار التى تبيع هذا الصنف بخصومات أو بنقاط.
 يمكن للعمﻼء فى المستقبل تبادل النقاط مع العمﻼء اﻵخرين. يمكن للعمﻼء الحصول على قائمة  /خريطة لتجار خصمى القريبين منهم أو جميعالتجار.
 يمكن للتجار اﻹعﻼن من خﻼل اﻹعﻼنات أو اﻹخطارات)(Push Notificationsللمستخدمين من خﻼلالتطبيق.

اﻻﺳتنتاجات:
 يزور المستهلكون الموالين لمتجرك  ٪90أكثر من المعتاد لديهم  ،ويصرفون  ٪60أكثرفي المعاملة ،ويزيد احتمال عودتهم إلى نشاطك التجاري بمقدار خمسة أضعاف.
 ستكون جزءا من شبكة مع الشركات اﻷخرى. واقعمبدأ المعاملة بالمثل :إذا تلقى العميل معاملة إيجابية  -مثل مكافآتبرنامج النقاط  -فسيكون من المرجح أن "يردوا الجميل" في شكل مزيد من الزيارات أو
المشتريات أو تعريف الغير بمتجرك.

