
  

 
 



  
 وفــــــــــاداریبرنامه  بلفی

 شماست. دیجیتال

 

که به  : بلفی یک برنامه وفاداری سراسری استکندبلفی آسان کار می

ایی که واقعا دهد تا برای هدایهای شما این امکان را میمشتری

 ، امتیاز کسب کنند!دوستشان دارند

 

 کند.پیشنهاد میرا  همتا و خاصِ شماکنند، جوایز بیر پیدا میبه مشتریانی که در کسب و کار شما حضوبلفی 

  ،کارت یا اپ اندروید بلفی.برای مشتریان شما با استفاده از بلفی عضویت رایگان 

  هر کسب و کار.،  ویژه مهیججوایز 

 باشدمی ، بلکه قابل استفاده در کل ایرانبلفی فقط برای استفاده در اینجا نیست . 

 
 



 

 !به مشتریانتان معرفی کنیدرا  برنامه وفاداری خود

 
 

  

 هاست.آن دادن یک توضیح ساده بهبه برنامه وفاداری شما،  کردن مشتریان وفاداراضافهبهترین راه برای 

 

 «امتیاز کسب کنند. شما العادهبرای جوایز فوق»توانند ها میآن

 «جا و هرجای دیگری استفاده کنند.بلفی کارت را این»توانند ها میآنو 

 «بلفی یک هدیه است. آن را قبول و اسکن کنید.»

 «هاست.بلفی برنامه وفاداری رایگان آن»به مشتریان بگویید که 



 

How  

  اسکن بارکد 

   

 

 ،خریدهر بار   از پس بالفاصله

 توانندمی مشتریان

 روی« حضور ثبت» دکمه

 نمایشگر تبلت را لمس کنند.
 

 حضورمشتریان با هربار ثبت

 کنند.امتیاز دریافت می ۵در بلفی، 

 امتیاز هر کسب و کار، ویژه

 خود آن کسب و کار است.

 

  آر-کیو کد مشتریان

 را اپلیکیشن یا کارتبلفی

 .کنندمی اسکن

 آدرس و موبایل شماره با نام ثبت

 .است اول بار برای تنها ایمیل

 

 کند؟بلفی چگونه کار می

 اسکن کن!



 

:های بلفی برای کسب جوایزج امتیازخر                                         

 .کنند را لمس خواهندمی که ایجایزه و اسکن را خود کارت باید مشتریان

 .ندارد وجود آن انتخاب برای کافی امتیاز هنوز یعنی نیست، آبی ایجایزه اگر. انددرآمده آبی رنگ به کسبقابل جوایز: نکته
 

 گام دوم                                                                  یکم                                گام                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 کنید. را لمس تایید  دکمه پس از وارد کردن رمز 

 

که تایید انجام شد، جایزه مشتری را به پس از آن

 او بدهید.

 اند.رسیدن به آن جایزه وفادار بودها برای هآن

 

 مشاهده هدایا در تبلت

 خود تلفن یشماره جایزه انتخاب از پس مشتری

 .کندمی وارد را

 

شما  تاشود ای ظاهر میبعد از آن صفحه

 رمز کاربر تبلت را وارد کنید. (پرسنل)
 

09129999999 



 

 
  

 

 مشتریان سوال دارند

 آن از هستند عاشقشان که جاهایی در توانندمی هاآن که رایگانی وفاداری یبرنامه. هستند بلفی عاشق مردم که دهدمی نشان تحقیقات

  .کنید هدایت ابدی عشق این سمت به را هاآن تا شماست عهده بر این اما. کنند استفاده

 د و منتظر معجزه بمانید! مطمئنا نتیجه را دوست خواهید داشت. ها یک کارت بدهیها توضیح دهید بلفی چیست، به آنبه آن
 

 چیست؟ بلفی

 و کوچک کارهای و کسب در بلفی. است سراسری وفاداری برنامه یک بلفی

 حال در همدان تا مشهد از و زاهدان تا تهران از ایران، سراسر در متوسط

 .باشد می اجرا

 

 کنم؟ استفاده بلفی از چگونه

 تبلت صفحه روی. کنید دانلود را بلفی افزارنرم یا و بردارید کارتبلفی یک

 امتیاز کسب برای را کارت و کنید دنبال را ها دستورالعمل و کنید کلیک

 .کنید اسکن العادهفوق جوایز دریافت جهت

 

 چیست؟ من برای بلفی فایده

 این شما به بلفی. شماست کار و کسب در دیجیتال وفاداری حلِراه بلفی

 خودتان کار و کسب ویژه و خاص جوایز خود مشتریان به تا دهدمی را امکان

 شما کار و کسب به دوباره بازگشت به هاآن شودمی باعث که بدهید را

 موجب و هاآن خوشحالی باعث بلفی از مشتریان استفاده. شوند تشویق

 .شودمی شما کار و کسب به هاآن بازگشت

 چه کسب و کار هایی به بلفی مجهز هستند؟

بلفی یک برنامه وفاداری دیجیتال و سراسری با رشد و توسعه سریع است، 

توان تواند باشد. کسب و کار های مجهز به بلفی را میجا میپس بلفی همه

 http://belfycard.com/locationsاز طریف اپلیکیشن بلفی یا در لینک 

 شوند.مشاهده کرد. کسب و کار های جدید هر هفته اضافه می

 

 هدایا در بلفی، چه تاثیری بر مشتریان دارند؟

به مشتریان خود هدایایی دهید که توقع شنیدن یا داشتن آن را از طرف 

ای ماندگار شود. ما به این شما نداشته باشند تا آن هدیه تبدیل به خاطره

 کند! تر باشد، بهتر کار می. هر چه عجیبوییمگ( میQuirkyکرکی )جوایز 

 

 چرا مشتریان باید شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را ثبت کنند؟

حساب های کاربری بلفی با آدرس ایمیل و شماره تلفن مشتری ها لینک 

ها کارت خود را گم کردند، امتیازهای خود را از دست اند تا اگر آنشده

 ندهند.

 

 وانند بدون داشتن کارت ثبت حضور کنند؟ تآیا مشتریان می

بله، مشتریان با استفاده از آدرس ایمیل خود یا دانلود اپلکلیشن بلفی 

توانند بدون همراه داشتن کارت ثبت حضور کنند. بدون نقص، اینطور می

 (;نیست؟ 

 

ها یادآوری کنید تا در هربار حضور، به آن

کارت خود را اسکن کنند و هدیه 

 انتخاب کنند.دلخواهشان را 



 

 

 

 

F U L L    O F    R E W A R D S     

 ۰۲۱۲۲۶۸۶۸۰۶( ۳۱۷و  ۳۰۸ی )سوالی دارید؟ با پشتیبانی ما با شماره

 مراجعه کنید. belfycard.com/supportتماس بگیرید یا به لینک 


