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гейміфікація
вашого бізнесу



 
10 з 10 продавців користуються

своїм телефоном під час перерви.
чому б не скористатися цим 

для поліпшення бізнес-процесів?



Play4Sales
Як це зробити?

Розберемо на прикладі



Є зрозумілий
ланцюжок
продажів

ВИРОБНИК
виробляє

ДИСТРИБ'ЮТОР
розвозить

РОЗДРІБ
продає



Начебто процеси побудовані,
виконуються, і робота йде.

Але є нюанс.



TITLE OF THE REPORT | DATE OF THE REPORTКожен виробник зацікавлений
в продажу своїх товарів, проте

Конкуренція постійно
збільшується

У кожній категорії товарів кілька
виробників

Просувати свій товар все
складніше і дорожче



Ми створили 
додаток

яке об'єднує всіх учасників
ланцюжка продажів
і просуває ваш товар



Play4SalesЯк це працює?
 



Роздріб отримує
бали за:

Замовлення вашої продукції
в потрібних обсягах

Розміщення вашої реклами
в своєму магазині

Рекомендацію вашого
товару



Все це -
в зручному
інтерфейсі



Торгова команда дистриб'ютора
отримує свої бали за:

відвантаження
вашої продукції

мерчандайзинг ваших
товарів і обладнання

заохочення нових учасників
користуватись додатком



Бали можна
подивитися
в один клік!



А потім дистриб'ютори 
і роздріб можуть
витратити бали в
спеціальному магазині
всередині додатку.



Ви керуєте
і контролюєте весь
процес з особистого
кабінету.



Вам доступна
вся аналітика
в зручних розбивках
по географії, датах,
результативності.



Play4SalesЯкі переваги
у додатка Play4Sales?

 



Гейміфікація
Це тренд. 
Якщо ви НЕ гейміфікуєте
процеси - це зроблять ваші
конкуренти в своєму бізнесі.



Швидкість

Роздріб моментально
отримує інформацію
про новинки та акції. Поки
конкуренти тільки готуються
до акцій - ви вже продаєте.

Це те, що допомагає
перемагати.



Тестування
гіпотез
Це зручний
інструмент.
Трейд-маркетологи легко зможуть
протестувати свої гіпотези за
допомогою Play4Sales.



Дистанційний
мерчандайзинг

В один клік ви можете дати
завдання на розміщення 
pos-матеріалів.
Без складної і дорогої логістики
і комунікації.

Це заощадить вам
безліч ресурсів.



Нематеріальна
мотивація

Play4Sales стане новим
способом мотивувати ваш
персонал. WinWin для
вашого персоналу і для вас.

Не винагорода, 
а змагання для ваших
співробітників.



А головна 
перевага -
зростання продажів 
в короткостроковій
перспективі.



Керуйте 
ринком
заіграшки
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