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Avantatges de la aplicació de Caprabo

20/02/2023

La importància de la digitalització per a les
empreses i la facilitat de tenir-ho tot a un sol
clic per als usuaris.

Sorteig de 6 visites per
a 4 persones a La
Fageda
Ara, fer-te digital també té premi. Caprabo, amb la
finalitat de promocionar la utilització de la seva app,
sorteja 6 visites per a 4 persones a la Fageda i regal de
lot de productes per a totes aquelles persones titulars de
la targeta del Club Caprabo que, durant el període de vigència de la campanya, activin qualsevol cupó de descompte digital.

Activació de cupons i codis de descompte
Amb la nova  pots beneficiar-te no només de tots aquestsapp de Caprabo [ /sites/caprabocom/ca/clubcaprabo/app/ ]
avantatges, sinó que, a més, t'ajudarà a  oferint-te a temps real totes les ofertes de la teva botiga habitual iestalviar diners
tots els teus cupons personalitzats.

Cupons d'estalvi. Pots activar els cupons d'estalvi [ https://www.youtube.com/watch?v=9-nywyuxS0g ]
personalitzats des de l'app i bescanviar-los al moment de la teva compra, sense necessitat de duu els cupons en
paper. El descompte s'acumularà immediatament en la teva Targeta Club Caprabo per a futures compres.

Ofertes personalitzades. En l'apartat d'ofertes de l'app trobaràs ofertes personalitzades basades en els teus
productes preferits. Descobreix al moment de la teva compra quins estan en oferta.

Descomptes exclusius. Amb l'aplicació pots gaudir d'altres promocions exclusives, com descomptes de primeres
marques per acumular més euros en la teva targeta.

Avantatges de les aplicacions mòbils
Cada dia són més les empreses que busquen tenir presència a internet o fins i tot desitgen crear la seva pròpia aplicació
mòbil, perquè totes les oportunitats que t'ofereix el món on-line són beneficioses a nivell empresarial.

Veure imatge

https://www.youtube.com/watch?v=9-nywyuxS0g
https://www.youtube.com/watch?v=9-nywyuxS0g


CAPRABO
 |   |  Inici Preguntes més freqüents Localitzador de Botigues

2

© 2021 Caprabo, S.A. Tots els drets reservats

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

La transformació digital d'una empresa és molt important, perquè ens trobem de ple en l'era digital, una època en la qual si
no apareixes en els cercadors no existeixes. Per la qual cosa és interessant desenvolupar la teva aparició en un directori
local, en el teu lloc web, xarxes socials o en la teva pròpia aplicació.

Els avantatges de les aplicacions mòbils van més enllà d'adaptar-se a la situació actual del mercat, les apps ofereixen:

Fidelització. L'aplicació mòbil és la millor eina per fidelitzar als clients. D'aquesta manera pots oferir-li a temps real
una comunicació personalitzada.

Optimització del temps. La immediatesa com a usuari de tenir-ho tot a un sol clic. Això facilita el temps en la cerca i
consulta de dades.

Estalvi d'espai. La digitalització soluciona el problema del poc espai físic. Portant únicament el mòbil damunt, ja ho
portes tot.

Facilita la difusió. Es pot compartir de manera immediata la informació per xarxes socials o per missatgeria mòbil,
funció que donarà publicitat per aconseguir possibles clients nous.

Conservació. Amb el pas del temps, el paper o les targetes de fidelització s'espatllen o s'extravien, amb l'aplicació
garanteixes la seva conservació i t'assegures de tenir-ho sempre ben localitzat.

Digitalizació de documents

Està clar que tothom està més connectat que mai, per la
qual cosa la digitalització de documents no donarà més
que beneficis. Per al client o consumidor és un avantatge
poder guardar tots els documents en format digital,
perquè no sols estalvia temps, sinó que d'alguna
manera, restringeix l'accés als documents i informació
personal.

En l'aplicació de Caprabo disposaràs de la teva targeta

digital [ 
,https://www.youtube.com/watch?v=oo8g-W9xweE ]

amb la qual podràs identificar-te en qualsevol moment i botiga. Únicament has d'entrar en l'app, clicar en l'apartat “Targeta
digital” i, de forma automàtica, podràs passar-la per caixa, sense necessitat de portar la targeta física del Club Caprabo.
Gràcies a la targeta digitalitzada, també podràs consultar a temps real el saldo acumulat i tot el que portes estalviat.

Al mateix temps, pots tenir digitalitzada la teva ,llista de la compra [ https://www.youtube.com/watch?v=jVHDGUxRBrc ]
una forma molt útil i eficaç per a no deixar-te res, reduir despeses innecessàries i beneficiar-te de les ofertes que tens
visibles en la mateixa app.

Veure imatge
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Transformació digital i sostenibilitat
Cada vegada són més les persones i empreses compromeses amb el medi ambient, per això participar de manera activa en
la transformació digital és mostrar un compromís social cap a la sostenibilitat.

Aquesta transformació digital és una innovació responsable, ja que afavoreix l'estalvi de paper generat de manera
innecessària, evitant així la tala d'arbres i disminuint la contaminació ambiental.

Un dels valors de Caprabo és la Responsabilitat Social Corporativa [ /sites/caprabocom/ca/rsc/compromiso-responsable/
, tant en l'acció social com en el medi ambient i els seus consumidors. L'aplicació mòbil segueix de prop la premissa de]

sostenibilitat, perquè ja no rebràs més cupons d'estalvi en paper, a partir d'ara tindràs nous cupons d'estalvi digitals cada
setmana, preservant així el medi ambient.


