Customer Loyalty & Behavior Solutions
FACTS
 Any company loses 30% of its customers yearly.
 Chance of selling products to your
old customers ranges between 6070%.
 5-20% positive result when trying to
turn the potential customers into
actual ones
 100% Boost in profits by retaining
just 5% more of their customers
Source:
Study of Marketing Matrix Co. USA.
Harvard Business Review study

B ENEFITS
QPoint “Customer Loyalty & Behavior Solution” considered as
long term marketing policy to stimulate the customers to repeat purchasing ,attract new customers and
the most important benefits of the
system are :












Building customers information
database
More Sales ; Customer satisfaction and customer loyalty.
More New customers
Increase Profitability
Competitive Advantage
Loyalty Cards are portable AD
Know Your Customer
Stay in Touch with customer
Identify Service Problems Earlier
& improve quality of service.
Identify Customer behavior for
your decision support.
Identify Customer behavior to
provide best services.

F E AT U RE S
QPoint Loyalty solution helps you to
set up and lunch your own frequent
buyer club, supported by the appropriate hardware to issue a card for your
frequent shoppers, it allows them to
be identified in any of your branches,
redeem their points to buy products,
have discounts, get special offers,
rebates, or prizes.
QPoint allows you to manage the rules
applied on your customer purchases
to earn points, manage how your customer redeem their points.
QPoint supports you with a wide range

of reports that helps you figure out
your service problems, improve
your selling performance, design
special offers/promotions
QPoint serves the process of
sending e-mails, SMS and raffle
ticket to chosen criteria of your
customers.
Qpoint supports Smart chip, magnetic and bar code based cards

M O D UL E S
Customer Management
You want to honor another customer and add them to the list of your
distinguished customers, would you
like to stop the membership of a
customer in your club, All of such
are available, In addition, QPoint
supports sub-accounts and referrals.
Product Management
Add a new type of products to your
products collection, stop selling a
kind of products, decide to change
the price or the earning /
redemption points for a product.
Card Management
Add a new type of cards to your
card types, Activate, De-Activate,
Deliver or issue instead of lost card,
Know your current stock and get an
alarm on minimum Quantity. All of
such actions are supported in the
card Management module

GI Reporting Engine
Using the GI reporting module, you
can view and save a wide range of
reporting about customer behavior,
products, points, earnings, redemption and all other available information, Easily you can dig down in
more details in the report by just
clicking on the information.

OPTIONAL MODULES
Multi-Company,
QPoint understands merchant needs,
Whether your company has a partnership with other companies and you
want to launch a customer club with
your partners, or if your company contains many branches and you want
your V.I.P customers to be identified
in all your branches.
e-Services
QPoint allows to choose whether to
send electronic notification (SMS &
Email) at every transaction made by
your customer, at his birthday or
when you have special offers
Raffle
Raffle and prize draws are some of
the most popular types of increasing
customer purchase behavior, QPoint
supports raffles according to a predefined criteria of customers and
according to merchant definitions
Rules of customer’s criteria are chosen by merchant in a very flexible and
easy way.

User Management
Authentication and privilege for
each use can be set in a very accurate way to ensure security and
integrity of date
Points Engine
QPoint Rules engine supports a
smart earning/redeem calculation
to keep customers and merchants
satisfied.
Merchants are allowed to enter the
redemption rules in a very flexible
way, Whether by customer type,
product, group of products, Quantity, amount, Dates, branch, ...etc.
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نظام الوالء والسلوك الشرائي
الزبون ،المنتج ،م موع منت ات ،الكمي  ،القيرمر ،

حقائق وبيانات عن أنظمة الوالء

التاريخ  ،الفرع  ،الخ .

 تخسر الشركات  %30من زبائنها سنوياً.

 فرررا اسرت رم ررار ب ريررز ال رمرن رت ر ررات لرزبررائررن الشرررك ر

نظام التقارير GI Reporting

القدامى يتراوح بين .%00-00

باستخدام نظام التقارير الرسومي المتضمن في نرظرام

 فرا تحويل الزبائن المحتممين إلى زبائن فرلرمريريرن
تتراوح بين  %20-5فقط.
 لمشركات القدرة عمى زيادة ربرحرهرا برنرسربر %100
تقريباً بزيادة نسب حفراظرهرا عرمرى الرزبرائرن الرقردامرى

بمقدار  %5فقط.

تسرراعرردكررم ع رمررى ت رحررديررد مشرراكررل ال رخرردمررات ال رم رقرردم ر
وت رح رس ريررن اداء ال رب ريررز وتص رم ريررم ال رلررروض ال رخرراص ر

والحسومات.

المصادر:

شركة Marketing Matrix

دراسة Harvard Business Review

فــــوائـــد الـــنـــظــــام

يلتبر نظام الوالء والسموك الشرائي لمرزبرائرن QPiont

سياس تسويقي طرويرمر ا مرد مربرنرير لرترحرفريرز الرزبرائرن
أثناء شرائهم عمى تكرار عمرمرير الشرراء و رائ زبرائرن
دد ،ومن أهم فوائد النظام:

 بناء قاعدة بيانات ملمومات الزبائن
 مبيلات ورضا ووالء لمزبائن أكبر
 ا تاائ زبائن دد.
 زيادة الربح.
 إضاف سم تنافسي لمشرك
 ترل رت ربررر ب رطرراقررات ال روالء ك ر عر نررات م رحرمررول ر فرري
محفظ الزبائن.
 التواصل مز الزبائن.
 االكرترشرراك الرمربركررر لرمرشرراكررل الرخرردمررات الرمرقرردمر
وتحسين نوعي الخدمات.
 ملرف اللادات الشرائي لرمرزبرائرن برمرا يسراعرد عرمرى
اتخاا القرار.
 ملرف اللادات الشرائي لرمرزبرائرن برمرا يسراعرد عرمرى
تقديم خدمات أفضل

الــمــــزايــــا
يساعد هاا النظام في إعداد وتنفيا نظام خراا بركرم
"لممشترين الدائرمريرن" ويرامرن اصردار برطراقر خراصر
لممتسوقين الدائمين بحيث يمكن الترلررك عرمريرهرم بر
من فروعكم واستبدال نقاطهم بمنرتر رات أو حسرومرات
أو االستفادة من اللروض الخاصر والرترخرفريرضرات أو
ال وائز.

يسمح  QPointلكم ب دارة القواعرد الرتري ترطربر عرمرى
مشر رتر رري ررات الر رزب ررون لر رتر رح رردي ررد الر رير ر كس ررئ الر رنر رق رراط

سموكيات الزبون الشرائي  ،نشاط المتا ر والرمرنرتر رات
وبالطبز أح ام مكتسبات الزبائن والنرقراط الرمركرترسربر ،
وبفضل تصميم التقارير السهرل يرمركرن الروصرول الرى
الملمومات االعم من خ ل النقر عمى أي ملرمرومر

يخدم نرظرام الروالء  QPointعرمرمريرات مرلرالر ر ارسرال

ضمن التقرير.

الرسائل القصيرة  SMSأو الربرريرد االلركرتررونري وترااكرر
اليانصيئ لمزبائن حسئ الملايير المختارة.
يردعررم نرظرام  QPointالربرطرراقررات الرمرررمرزة عررن طررير

شريح اكي أو الممغنط أو شريط ترميز Barcode

مــكــونــات الـــنــــظــــام

إدارة الزبائن Customer Management
تريد أضاف زبون ديد إلى الئح الزبائن المخرتراريرن ،
هررل ترررو ررئ ف رري وق ررك عضرروير ر زب ررون  ،كررل ه ررا

المكانيات متوفرة  ،باإلضاف إلى الرك يردعرم QPoint
انشاء حسابات فرعي ومر لي . Referrals

إدارة المنتجات Product Management
ضك صنك ديد من المنت ات لم موع مرنرتر راترك

 ملرف الزبائن.

واستبدالها .

يوفرر نرظرام  QPointطريرك واسرز مرن الرترقراريرر الرتري

 QPointتتمكن اإلدارة وأصحائ الرقررار مرن مرلررفر

 ،ايقاك بيز نوع من المنت ات  ،قررت تغريرر سرلرر أو
ملدل اكتسائ  /استبدال النقاط الخاا لمنتج.
إدارة البطاقات Card Management
إضاف نوع ديد البرطراقرات لرمرمر رمروعر الرمرلررفر لرديرك
وتفليل ،ت ميد ،تسميم أو اصدار بردل ضرائرز ،لرمرلررفر

األنــظــمة االخــتـيــاريــة

تعددية الشركات Multi-Company

يمبي نظام  QPointاحتيا اتكم ،سواء كانت شركترك
لديها شراك مز شركرات أخرر  ،وتررورئ فري اطر

نرراد

ال رلرم ر ء مررز ش رريركررك ،أو إاا كررانررت الشرررك ر

ترترضرمررن عرمررى الرلررديررد مررن الرفررروع وترريررد أن ترفرلررل
الزبائن المهمين في كاف الفروع.
إدارة الخدمات اإللكترونية e-Services

يسمح نظام  QPointب رسال إشلارات الكتروني
 SMS, E-Mailبشكل تمقائي عند كل عممي

بها الزبون ،عند عيد مي د أو إلرسال عروض
خاص لم موع من الزبائن
نظام السحوبات Raffle

تلتبر ال وائز من أهم الوسرائرل الرتري تشر رز الرزبرائرن
عمى تفليل المشرترريرات أو ترغريرر السرمروك الشر ارئري،

يتيح  QPointإدارة كرامرمر لرمرسرحروبرات والريرانصريرئ
باالعتماد عمى ملايير وشروط يمكن تحديدها حسرئ
روبتكم بطريق سهم ومرن .

كمي البطاقات المتروفررة ولرمرحرصرول عرمرى ترحرايرر عرنرد
الوصول إلى الكمي الدنيا.
إدارة المستخدمين User Management

يتضمن إدارة الص حيات والمزايا لكل مسترخردم برحريرث
يرمركرنركررم ترحررديرردهررا بصررورة دقريرقر ل رمرحرفرراظ عرمررى أمررن

وس م البيانات.
إدارة اكتساب وصرف النقاط Points Engine

ي رت رض رمررن ن رظررام  QPointم رحرررك ق رواعررد اك رت رسررائ/

اسرتربرردال نرقرراط فرلررال ررداً ،حريررث يرردعررم حسررائ نرقرراط

االكرترسرائ/اسرتربردال بشركرل يرحرافرظ عرمرى رضررا الرزبررون
وال رت ر ررار وي رم ركررن ال رت ر ررار مررن ت رحررديررد ق رواعررد ال ريررات

االستبدال بطريق مرن

اء باالعتمراد عرمرى نروع
داً سو ً

يقوم
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