
Fă din sistemul POS un instrument de 

marketing online! 

BonVito este un instrument simplu de marketing 
online, cu un număr mare de funcţii flexibile pentru 
fidelizarea clienţilor, plata online sau CRM. Campaniile 
individuale pot fi lansate online uşor şi trimise către 
sistemele POS Vectron. Sistemul POS efectuează în 
mod automat campania, evitându-se astfel munca 
suplimentară pentru personal. De îndată ce o promoţie 
începe să se desfăşoare, bonVito oferă opţiunea de 
urmărire a succesului său în timp real. Şi campaniile 
care au fost deja finalizate pot fi vizualizate în orice 
moment. BonVito funcţionează în mai multe puncte de 
lucru şi oferă numeroase module care pot fi utilizate 
individual sau combinat: 
 
• Timbre digitale 
• Cupoane tipărite, pe email sau SMS 
• Reduceri directe 
• Cumulare puncte de fidelizare 
• E-Payment: Credit, tichete cadou 
• Rezervare online a meselor 
 
Utilizarea bonVito este extrem de sigură. De exemplu, 
codurile de bare unice pentru cupoane şi timbre previn 
utilizarea frauduloasă de către clienţi sau de către 
personal. Utilizarea personalizată a bonVito pentru 
cardurile asociate conturilor pentru clienţi este 
deosebit de eficace. Înregistrarea în campanie permite 
colectarea de informaţii utile cu privire la clienţi și la 
comportamentul lor de cumpărare. Campaniile pot fi, 
prin urmare, mai bine orientate spre clienţi, iar 
fidelitatea crescută a acestora va genera o cifră de 
afaceri mai mare. Campania se derulează prin simpla 
scanare a cardului clientului. Pentru a spori efectul 
promoţional, cardul de client poate avea un design 
personalizat. Toate datele relevante sunt salvate în 
sistemul POS şi sunt disponibile în scopuri de raportare. 
Ca rezultat, fiecare campanie individuală poate fi 
evaluată în detaliu. Este posibil să se determine câţi 
participanţi au fost atraşi si prin ce campanie, cifra de 

afaceri generata, cate puncte sau cupoane au fost 
alocate şi câte au fost răscumpărate. Comportamentul 
de cumpărare al fiecărui deţinător de card poate fi, de 
asemenea, analizat în detaliu. BonVito oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a evalua efectele 
strategiilor de marketing prin statistici de utilizare. 
BonVito oferă numeroase avantaje: 
 
• Creşte vânzările 
• Reduce costurile 
• Creşte profitul 
• Optimizează servirea 
• Creşte loialitatea clienţilor 
 
  



Module                                        
 

Ștampile digitale 

  

Ștampilele digitale reprezintă o strategie populară folosită în 

programele destinate fidelizării clienților. Modulul permite definirea 

campaniilor de tipul “n” produse achiziționate, “n+1” este oferit gratuit. 

Ștampilele digitale se transferă automat, informația stocându-se pe card 

sau pe o notă printată, prin imprimarea unui cod, reînnoit la fiecare 

tranzacție. 

 
 
 

Cupoane 
 

Cupoanele stimulează clienții în vederea vizitelor ulterioare la punctele 

de vânzare. Modulul permite definirea reducerilor, procentuale sau 

nominale, acordarea de produse gratuite și crearea diferitelor pachete 

promoționale. 
 
 
 

Discount direct 

 

Politicile de discount direct sunt gândite pentru cazuri în care nu există 

un istoric, din punct de vedere al tranzacțiilor, între dumneavoastră și 

client și se pot aplica încă de la prima vizită a clientului, în vederea 

loializării acestuia. 
 

 



Colectarea punctelor 
 

Se pot configura diferite valori per punct sau puncte procentuale din 

valoarea tranzacției per punct, astfel, la fiecare achiziție, clientul poate 

acumula un anumit număr de puncte în vederea utilizării acestora la o 

vizită ulterioară.

 

CRM (Customer Relationship Management) 

 

Modulul CRM facilitează accesarea diferitelor categorii de clienți, cu 

scopul informării despre promoții sau oferte noi, prin E-mail sau SMS. 

Permite segmentarea clienților în funcție de comportamentul de 

cumpărare. 

 

Funcții 
 

E-Payment (Plată electronică) 
 

Cu ajutorul acestei funcții, cardurile clienților dumneavoastră pot fi 

încărcate cu diferite sume destinate achiziționării de produse. Se pot 

configura utilizări diferite de tip credit sau debit (prepaid). 

 

Rapoarte Online 
 

Funcția Rapoarte Online facilitează accesarea și vizualizarea, în timp  

real, a informațiilor despre campaniile de marketing, atât cele active, cât 

și cele inactive, din sistemele POS. Aplicația mobilă vă permite să 

analizați rezultate și să configurați campanii de oriunde. 

 

White Label 
 

Cardurile pentru clienți, precum și interfața Web pot fi construite după 

propriul design. Pot conține logo-ul dumneavoastră și  permit adăugarea 

diferitelor elemente publicitare. Aveți posibilitatea de a asocia propriul 

brand cu instrumentul de marketing Bonvito. 

 

 

 

O reţea de distribuitori specializaţi garantează servicii 

competente la nivel local, în orice moment.  
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