Cartão Fidelidade INA
COMO TER BENEFÍCIOS EM MINHAS COMPRAS?
Existem quatro formas de comprar e ganhar dinheiro de volta + pontos:
1 – Cartão Cashback: Você, aluno fiel do INA, pode aproveitar todos os
benefícios de fazer parte da maior comunidade de compras do mundo, com
mais de 5 milhões de membros e crescendo a cada dia, recebendo dinheiro de
volta a cada compra + pontos.
Com o seu cartão fidelidade INA, você terá benefícios em mais de 60.000
estabelecimentos filiados, em 47 países, com um cartão gratuito, sem
anuidades nem qualquer tipo de taxas.
Apresente seu cartão cashback INA-Lyoness no caixa de qualquer
estabelecimento aderente ao Programa (lista completa no
site www.lyoness.com.br e pague como de costume. Seu cartão não é um
cartão de pagamento. Ele será usado para registrar seus benefícios Lyoness
em sua conta, para que quando você acumular R$25,00, seja creditado em sua
conta corrente! Dinheiro de volta em cada compra!
Dica: você também pode consultar a lista de todas as empresas parceiras,
verificando a mais próxima de você, em qualquer local do mundo, instalando o
aplicativo da Lyoness em seu telefone! Acesse a loja online de
seu smartphone e baixe gratuitamente “Lyoness Mobile”. Com este mesmo
aplicativo, você terá seu cartão fidelidade do INA na versão digital e sem
ocupar espaço em sua carteira.
2 – Compras pela Internet!
No site oficial www.lyoness.com.br você poderá localizar as empresas que
fazem vendas online procurando em “Lojas”, “Buscar empresa parceira” e
alterando o “tipo de cashback” para “Lojas virtuais”. Clique no desenho da
“lupa” e todas as lojas online aparecerão. Escolha a que desejar clicando sobre
a sua logomarca. Clique em “Faça Compras Online Agora” e compre com toda
segurança no site da empresa. Sua compra será registrada automaticamente!
Dica: As compras online poderão ser feitas também através de seu
smartphone!
3 – Vale-Compras originais:
Algumas empresas parceiras lhe oferecem benefícios Lyoness quando você
adquire os “cartões presente”, também chamados “Vale-Compras originais”.
Você deve encomendar seus Vales através do site da Lyoness, clicando em

sobre a logomarca da empresa, e depois em “Encomendar Vale Compra”,
receberá seu cartão em casa, com o crédito solicitado!
As lojas que oferecem Vale-Compras originais são: Pão de Açúcar, Minuto Pão
de Açúcar, Ponto Frio, Extra, Mini Mercado extra, Casas Bahia, Assaí
Atacadista e C&A.
Dúvidas? Acesse www.lyoness.com.br/FAQ
Dica: ofereça os Vale-Compras originais como presente a seus amigos e
funcionários nas datas comemorativas! Você receberá seus benefícios Lyoness
e todos ficarão felizes!
4 – Vale-Compras Móvel:
A Lyoness revoluciona o comércio mundial mais uma vez: faça suas compras
nos estabelecimentos parceiros de forma segura e confortável, através de seu
telefone celular! Ao chegar no caixa e saber so valor da sua compra, no App
gratuito “Lyoness Mobile” localize a loja em que você está. Uma possibilidade é
acessar “Meus Vales-Compras”, “Vale-Compra Móvel”, “Adquirir ValesCompras”, em “palavra-chave” coloque o nome da loja em que você está e
clique em “Pesquisar”. Clique no nome da loja, e na tela seguinte coloque o
valor da compra no campo “Comprar Vale-compras” e clique em “Encomendar
vale-compras”. Pronto!! Na sua tela aparecerá o QR Code, código que será
escaneado pelo vendedor para processar seu pagamento!
Com este aplicativo, além de localizar os estabelecimentos parceiros mais
próximos de você, pelo GPS, ele ainda lhe indicará a melhor rota para chegar
até lá. Não perca!
QUAIS OS BENEFÍCIOS SOCIAIS AO UTILIZAR SEU CARTÃO FIDELIDAE
LYONESS INA?
Além de todos os benefícios já citados, você ainda estará fazendo o bem em
cada compra! Conheças as Fundações da Lyoness, e vamos juntos fazer o
bem!
Child & Family Foundation (CFF)
A fundação em prol da educação, oportunidade e futuro de crianças, jovens e
adultos carentes em todo o mundo, inclusive no Brasil. Como afiliado Lyoness,
em cada compra você ajuda a manter estes projetos. Conheça mais
em lyoness-CFF.org
Greenfinity
Esta fundação ajuda a proteger o meio ambiente, financiando projetos que
promovam a sustentabilidade em suas comunidades. Conheça mais
em lyoness-gff.org

TENHA O PLANO FIDELIDADE DO LYONESS EM SUA CLÍNICA, LOJA,
EMPRESA... TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE SÃO BEM-VINDOS!
Você e sua empresa (é preciso ter CNPJ) podem fazer parte da maior
comunidade de compras do mundo, a Lyoness, e se beneficiarão de um
Programa de Fidelização completamente desenvolvido, presente em 47 países.
O Prof. Gabriel de Carvalho foi o pioneiro na Nutrição Funcional lá em 1999, e
desde 2014 é o pioneiro entre os profissionais de saúde do Brasil a divulgar
esta ferramenta que vai lhe ajudar a desenvolver sua empresa!
Entre em contato comigo através do email para que agendemos uma conversa
pessoal, e vamos lhe passar informações detalhadas.
Escreva para: fidelidade@inavancada.com.br agora!

