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Como atrair e ﬁdelizar
associados para sua
associação
Um dos maiores desaﬁos enfrentados pelos
gestores de associações é desenvolver estratégias
para atrair e ﬁdelizar associados.
Pensar no público alvo é essencial, pois é ele que
determina para quem o seu serviço é destinado.
Por isso, nunca se esqueça de desenvolver
objetivos que correspondam a esse público.
Para que as ações nesse sentido sejam efetivas é
necessário destacá-las através da comunicação e
promovê-las de maneira que os associados tenham
acesso à ela.
Um dos erros mais comuns ao tentar atrair os
associados, é que muitas vezes, o público não tem
conhecimento sobre as vantagens e oportunidades
oferecidas pela associação.
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O que posso utilizar como
estratégia?
Ofereça benefícios
Para que haja interesse em ser um associado, é
importante que benefícios sejam oferecidos, e que
estes benefícios sejam interessantes para os
beneﬁciários.
Aposte em opções que ajudem o associado em seu
dia a dia, facilitando seus afazeres e garantindo
que ele se sinta confortável e aumente o seu poder
de compra.
Busque por novos métodos, pense em evoluir suas
propostas de maneira chamativa e efetiva.
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Leve em conta a tecnologia
Atualmente vivemos num momento no qual cada
vez mais a tecnologia está englobada em todos os
processos cotidianos.
Levando isso em conta, utilize a tecnologia a seu
favor, desenvolvendo estratégias de divulgação nos
meios online.
Ofereça maneiras de seu associado sentir
facilidade para encontrar e usar os benefícios que a
sua associação disponibiliza para ele.
E por outro lado faça o mesmo para que seus
parceiros conveniados possam divulgar os
benefícios que eles oferecem para seus
associados.
Dessa maneira, é possível atingir muito mais
pessoas.
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Presença em todos os
dispositivos
Os dispositivos móveis são uma opção muito
válida, uma vez que, atualmente, cada vez mais as
pessoas utilizam os celulares para buscar por
produtos e serviços.
É preciso que os benefícios que a sua associação
oferece para os seus associados estejam
permanentemente guardados no bolso, ao fácil
alcance das mãos.

6

RedeShopper

Algumas características

RedeShopper é um marketplace para gestão de
benefícios. Por meio da plataforma, entidades
associaIvas podem disponibilizar benefícios para
compra de produtos e serviços diversos para seus
associados e colaboradores.

Multicanal

RedeShopper é uma plataforma para criação de
clubes de benefícios.

Além de disponibilizar ofertas de abrangência
nacional como produtos e serviços que podem ser
comprados por meio de lojas virtuais, a plataforma
ainda possibilita a inclusão de ofertas locais da
cidade ou região do beneﬁciário.
O acesso aos benefícios e descontos para a
compra das ofertas se dá através de um link direto
para a página de checkout do vendedor ou por meio
da disponibilização de cupons de desconto.
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Lembre-se dos parceiros
Manter um diálogo com seus parceiros é
importante para garantir que os associados estão
recebendo os benefícios adequados.
Também é importante veriﬁcar se você e seu
parceiro compartilham ideias parecidas e trabalhar
nisso para otimizar ainda mais seus resultados
dentro da associação.

Rede de vendedores
credenciados
RedeShopper credencia permanentemente uma
rede de vendedores composta por empresas
comerciais e prestadores de serviços,
criteriosamente selecionados para concederem os
melhores descontos e vantagens aos usuários do
seu Clube de benefícios.
Além da rede credenciada pelo RedeShopper, você
pode estabelecer novas parcerias e credenciar
empresas e prestadores de serviços para a
disponibilização de vantagens exclusivas para o seu
clube.
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Invista em promoções
sazonais
Em datas comemorativas, o consumo cresce por
parte dos associados, pois cresce também o
interesse por adquirir produtos com desconto.
Sendo assim, utilize isso a seu favor, e em datas
comemorativas, como o natal, por exemplo, ofereça
benefícios promocionais que irão ajudar a ﬁdelizar
seu aﬁliado.

9

Empregando o
RedeShopper
Associação Shop é Clube de
benefícios das Associações
Comerciais
Com o RedeShopper você tem em mãos uma
ferramenta que permite o pleno gerenciamento de
benefícios e beneﬁciários. Por meio da plataforma
você convida seus associados para usufruirem dos
produtos e serviços ofertados e ainda cria a sua
rede conveniada de parceiros.

Associação Shop é o clube de benefícios das
Associações Comerciais Empresariais criado
com o uso do RedeShopper.
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Tenha um clube de
benefícios
Um benefício que vale por milhares
UtiIize o RedeShopper e ofereça um clube de
vantagens com milhares de benefícios.

Tenha um Associação Shop na sua entidade
agora mesmo e gerencie a disponibilização de
benefícios para seus associados.

Mais poder de compra
Aumente o poder aquisitivo dos seus associados
em lojas e estabelecimentos que eles utilizam.
Rápido e fácil
Implantação imediata. Sem a necessidade de
contratar programadores e desenvolvedores. A
plataforma é disponibilizada como um serviço
(SAAs).

Condição exclusiva para Associações
Comerciais e Empresarias ligada à CACB:
SETUP: Grátis
Mensalidade: R$ 50,00
Quantidade de beneﬁciários: ilimitada

Para mais informações e contratação escreva
um e-mail para: contato@redeshopper.com.br
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