QR CODE DINÂMICO
PARA O MERCADO DE AUTOMÓVEIS
AUTO ATENDIMENTO PARA SEUS CLIENTES

GERADOR ONLINE DE QR CODE DINÂMICO

QR Code Dinâmico, para
potencializar seus negócios

GERADOR DE QR CODE DINÂMICO

Imagine que um cliente andando por sua loja e, sem auxílio de um vendedor,
pudesse obter todas as informações a respeito de cada automóvel exposto?
Isso seria muito bom, não é mesmo? Você ganharia tempo, agilidade, um
autoatendimento e ainda impressionaria seu cliente com essa inovação.

No para-brisas
brisas de cada automóvel há uma placa, uma etiqueta, convidando o cliente
a escanear o código aí impresso.
Este cliente pega o celular, aponta para esse código e imediatamente é direcionado
para o universo virtual, onde lhe são apresentadas todas as informações sobre o
automóvel em questão: ano de fabricação, modelo, quilometragem, acessórios,
documentação, dados técnicos, informações sobre preços, facilidades e financiamento
e tudo mais o que você julgar necessário.
Com o impacto de tal facilidade e praticidade o cliente fica envolvido com a riqueza
de detalhes e resolve pesquisar ainda mais sobre os automóveis em exposição. Em seu
tempo e sem necessariamente estar acompanhado de um vendedor. Certamente ele
se decidirá e fará sua escolha e só então solicitará a presença do vendedor para fechar
negócio e realizar a compra.
Você acredita que essa cena possa acontecer em sua loja? Já presenciou algo
parecido com o que acabamos de imaginar? Essa realidade é possível e está disponível
e a CarPIX é especializada em QR Code Dinâmico para fazer isso acontecer!

O QUE É QR CODE ?
QR Code é um tipo de código de barras que pode ser escaneado, lido, por qualquer
aparelho celulares que tenha câmera fotográfica e acesso à internet. Para isso, basta
baixar um das dezenas de aplicativos gratuitos de decodificação. Alguns celulares já
vem de fábrica com esse recurso.
Um dos principais benefícios que fazem do QR Code uma ferramenta relevante e
estratégica é o fato de ser um meio de transmitir rapidamente informações que podem
ser desde texto, imagem, vídeo, links para sites ou hotsites e até posições geográficas.
Além disso, o QR Code ativa uma das principais motivações do ser humano: a
curiosidade. E por meio desse sentido, o potencial cliente pode experimentar um
envolvimento diferenciado, inovador e único com o seu negócio por meio de interação
entre o mundo real e o mundo virtual.

Inove, surpreenda seu cliente! Não seja
apenas mais um igual a todos os outros.
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O incrível potencial
do QR Code Dinâmico
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AFINAL, O QUE É QR CODE DINÂMICO?
QR Code Dinâmicos, de uma forma geral, são QR Codes comuns, diferenciando-se
diferenciando
no
entanto na maneira com que eles contém as informações.
Um QR Code comum contém a informação expressa diretamente em seu código
(gráfico) e é válido enquanto tal informação também seja válida. Logo, não é possível
reaproveitar um QR Code comum ou estático para veicular uma informação diferente da
qual o mesmo foi criado.
Por exemplo: se você criou um QR Code estático contendo o endereço da sua empresa
e no decorrer do tempo sua empresa mude de endereço, o QR Code criado se tornará
inútil, pois é impossível editar as informações contidas no mesmo.
Isso não acontece com os QR Codes Dinâmicos pois trazem expressa em seu código o
local onde a informação a ser divulgada está armazenada. Assim sendo, mesmo que se
altere a informação ou o local da informação armazenada, em nada interfere ou altera
a parte gráfica do QR Code Dinâmico.
Tomando o exemplo acima, ao utilizar um QR Code Dinâmico, sua empresa poderá
mudar de endereço quantas vezes forem necessárias sem que com isso o QR Code
Dinâmico sofra qualquer alteração. Ele permanecerá válido e veiculará a informação
atualizada e correta.
Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade. Proporcionam
uma considerável economia de recursos, além de poder reutilizar todo o material já
produzido, quando da necessidade de atualizações ou alterações do conteúdo dos
mesmos.
QR Codes dinâmicos podem ser pintados, impressos , adesivados ou produzidos de
forma permanente, pois podem ser reutilizados ou editados a qual tempo, sem que com
isso haja qualquer alteração da parte gráfica do código.

www.CARPIX.com.br

|

(11) 3379-0155
3379

|

(11) 97970-2461

GERADOR DE QR CODE DINÂMICO

O QUE É CARPIX?
O CarPIX é uma plataforma online Geradora de QR Codes Dinâmicos. Nossa aplicação
gera e mantém registrados em nosso banco de dados de todos os QR Codes criados e
gerados por nossos clientes, assim como todas as informações dos automóveis aos quais o
QR Code se refere.

RASTREABILIDADE E ESTATÍSTICAS
Com as informações que são armazenadas
somadas as informações obtidas durante a
leitura dos QR Codes Dinâmicos produzimos, em
tempo real, relatórios estatísticos contendo:
quantas vezes o código foi escaneado (lido), em
que dia, em que lugar, as coordenadas do local,
em que horário, IP do equipamento leitor e com
quais dispositivos os códigos foram escaneados.
escaneados

AMPLIE AS OPORTUNIDADES DE
REALIZAR NEGÓCIOS. ADOTE O QR
CODE DINÂMICO COMO ESTRATÉGIA
COMPETITIVA !

DAMOS TODA A ASSESSORIA E TREINAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO

• www.clicktools.com.br
• clicktools.br@gmail.com
• Fone: 11 3379-0155
• Whatsapp: 11 97970-2461
• Skype: agenciaclicktools
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