Loialcard har många användningsområden där KLUBB är en av våra mest utvecklade produkter. Som klubb är
du van vid medlems och VIP kort. Problemet var att medlemskorten inte alltid var med och det kostade att
distribuera och göra nya. Men det nns fortfarande en charm och nytta med medlemskortet. Så vi valde att
stoppa in det i en app. Inte bara är kortet nu alltid med utan du har också en direktkommunikationskanal ner i
ckan på alla dina medlemmar som inte störs av andra sociala medier eller som ligger olästa i inkorgar. Loialcard
har också lagt till dörrvakts funktioner mer räknare, inträdes skanning, betalningsfunktioner, gästlistor,
medlemsnivåer och en mängd andra funktioner för att göra din dörr e ektivare. Med geo-funktioner kan du trä a
exakt rätt mot dina medlemmar som är i närheten och få dom att göra spontana ändringar av sina kvällsplaner
och komma till dig. Helt enkelt det coolaste VIP-kortet hos dig med den coolaste klubben.
LOIALCARD CLUB
VIP / MEDLEMSKORT
Kortet är nu alltid med, eftersom telefonen är det. Kortet kan visas upp eller
scannas i dörren och antal gäster betalande eller fria visas upp och kan lätt
hanteras av dörrvakter och kassa. Gästlistor kan skickas till värden, och godkännas.
Vi har lagt till nivåer för VIP rum, och räknare för gäster som går in och ut. Allt som
kan tänkas behövas på en klubb. Vill du sätta upp en extra ölkassa kan du göra det
och få alla med medlemskort att handla där snabbare. Du kan när som helst byta
kortdesign inför ett nytt år, event, eller helgdag, dessa sparas och läggs till historik.
När nu alla medlemmar har ett kort med sig är det lätt att göra överenskommelser
med handlare och andra partners om erbjudanden och skapa nya intäktsmodeller.
Eller varför inte göra ett helgkort för en av dina leverantörer? VI samlar alla dina
klubbönskemål för dig och dina medlemmar under ett tak och skapar nya
intäktsmodeller för löjligt låga priser.
KARTAN
Din klubb är det nattliga navet i en större bild av butiker, caféer, restauranger och
barer. Alla behövs och driver business till varandra. På kartan kan du om du har er
enheter lägga till dom och medlemmarna kan lätt hitta dom och få vägvisning. Med
den obegränsade mängden platser kan du lägga till de partners som kaféer, butiker,
taxistolpar och annat du kan tänkas vilja promota. Kanske har du partnerklubbar i
andra städer, eller länder och var kan det tänkas man kan köpa bästa nattmålet.
Varje sån här enhet är också en källa till ny intäkt genom samarbeten. Får dom
gratis inträde om dom handlat i den lokala butiken eller 20% på plaggen om dom
varit på klubben? Kortet är ett ino ciellt id som kan visas upp för att få tex rabatt.
Ett riktigt bra sätt att skapa samarbeten.
DINA PLATSER / EVENTS
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De händelser du vill promota lite extra som dina egna klubbar eller speciella
händelser har vi gjort denna funktion. Här lägger du till en bild som leder till sidan
med all information. Du kan välja att lägga denna sida tidigare i ödet om du
föredrar det före kartan, som i basversionen.
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CLUB

APPARNA I APPSTORE
Man kan tycka vad man vill om appar, men dom är ett utmärkt verktyg som alltid
är med i telefonen. Varje kontrakt ger två appar och ett adminverktyg som med
fördel används på en dator men kan användas på telefonen. Det är dina appar
med din logga och din information. Du sköter om kommunikation och material
själv och ingen annan stör dig. Loialcard sköter om underhåll och gör nödvändiga
uppdateringar. Loialcard utvecklar även dina eventuella framtida önskemål. En
app I app butikerna ger en känsla av att du är med i tiden. Det är trots allt där vi
tillbringar en väldigt stor del av vår tid.
KOMMUNIKATION
När du nu har kortet i en app så har du en direktkommunikationskanal i telefonen till
varje kund. Informationen kan skickas omgående eller på utsatta tider och platser.
Kunderna får meddelandet via push så den inte försvinner i ett öde eller brevlåda.
Sen ligger informationen i appen och pockar på uppmärksamhet tills man läst den.
Eftersom det här är din app, så är det här kunderna intresserade av din information
och kommer med stor sannolikhet att agera på den. Kommunikationen går att
tidsbestämma, sätta geogra skt, gruppvis eller individuellt. Till meddelandet lägger
du vad du vill, vouchers, inbjudningar, bilder eller liknande. Att som klubb kunna
informera alla i telefon i ett spe kt område när en DJ börjar spela kan fylla din klubb
en trög kväll. Det här sköts enkelt och direkt av dig via telefon eller dator.

KÖP I APPEN
Appen har en inbyggd Shop n´ Go funktion. Det innebär att du kan ha
köpmöjligheter på varje plats eller event som du har lagt in. Användaren lägger till
sitt kreditkort till appen och scannar QR koden och det dras automatiskt från
medlemmens kreditkort. Det här innebär att du kan sätta upp hur många kassor du
vill när och var som helst utan kassaregister. Kvitton mailas till kund efter köp och
dagskassor genereras till dig dagligen. En extra snabbölkassa kanske behövs vissa
kvällar när det är mycket. Så inga mer kassaproblem. Alla som vill handla lägger till
ett kreditkort och så kan man köra igång.

BACKOFFICE
Till apparna kommer ett adminverktyg CRM där man hanterar allt till apparna.
Utskick, medlemmar, evenemang, kvitto och dagsrapporter, kortdesignbyten och
annat sköts enkelt av någon i organisationer eller till stor del i telefonen. Det ingår
förstås så att du inte har extra kostnader varken i verktyg eller konsultkostnader.
Här får du också all typ av statistik om användandet.

Loialcard är en plattform för alla små och medelstora företag, föreningar, organisationer och grupper
som normalt sett haft ett medlemskort eller en grupp. Loialcard förbättrar kommunikationen, känslan
av samhörighet och intäktsmodellerna på ett kostnadse ektivt sätt. Målet är att Loialcard ska bli
ledande inom detta område i världen och vara möjligt för alla att använda med ett gör det själv med
en steg för steg online plattform. Loialcard särskiljer sig från andra sociala media plattformar genom
att man inte delar med andra utan har sin egna grupp, app och kommunikationskanal som bara
tillfredsställer gruppen. Andra intressanta områden
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FESTIVAL : FASTIGHETER : CLUB : FRISÖR : SPORT : KONST. : RESORT : STAD : FOOD TRUCK

