VENHA FAZER PARTE DO
MAIOR CLUBE DE VANTAGENS
E BENEFÍCIOS DO BRASIL
Agregando valor aos serviços oferecidos e
aumentando a satisfação dos seus membros.

O que é a Dois5f?

UMA EMPRESA JOVEM, INOVADORA E COM VONTADE
DE FAZER A DIFERENÇA
A Dois5f é a maior empresa de Benefícios e Vantagens especiais do Brasil.
Nascemos com o objetivo de inovar e oferecer benefícios reais que fazem sentido no
dia a dia dos nossos assinantes, sem burocracia.
Nada de acumular pontos!
Na Dois5f o benefício / vantagem é REAL!
Somos a maior do Brasil pois atuamos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal,
além de ser a única que engloba toda uma série de categorias de benefícios que abrangem
cias aéreas, supermercados, cinemas, lojas esportivas, lojas de eletrônicos, farmácias,
restaurantes e muito mais.

PARA TODA A FAMÍLIA
Dos brinquedos

à faculdade
Do supermercado

ao salão de beleza

São mais de

5000
parceiros
em todo o Brasil

DESCONTOS
VANTAGENS

BENEFÍCIOS
EM VÁRIOS
SEGMENTOS

MAIS DE

10.000

OFERTAS

TODOS OS DIAS

DIFERENTE, INOVADORA
O que faz a Dois5f ser tão melhor que as outras?

Cash Back

Hotsite

+ de 500.000 assinantes

Uma porcentagem

24 horas de

O que garante solidez do sistema

da sua compra

ofertas diferenciadas

e principalmente satistação

de volta em dinheiro

em várias marcas

entre os clientes.

Sistema de Cupons

Mapa de descontos

Voucher de desconto

Com o código da Dois5f você

Mostramos aonde estão

Apresente o Voucher impresso

terá desconto diretamente no

os desconto mais próximos

ou na tela do celular e obtenha

site de compra

da sua localização

o desconto direto no estabelecimento

Carta Vínculo

Divulgação dos parceiros

Parceiros chancelados

Para obter descontos

Saiba de todas as promoções e

Todos os parceiros Dois5f são

e benefícios em instituições

vantagens dos parceiros Dois5f

rigorosamente avaliados para

de ensino parceiras

pelas nossas redes sociais

garantir o melhor para você

Economize tempo

Sistema de pesquisa

Economia real

Obtenha os benefícios de

Encontre o que procura de

Com a Dois5f você tem

forma ágil diretamente no

forma descomplicada, aqui

benefíos reais, que vão gerar

site da Dois5f

é rápido obter benefícios

economia no ﬁnal do mês

QUAL O PERFIL DOS NOSSOS ASSINANTES?
Mapeamos constantemente os hábitos de consumo e perﬁl dos assinantes.

perﬁl

perﬁl

C

B

A

desejam construir
um relacionamento
melhor com as marcas
que consomem e
usufruir de benefícios
diferenciados

vivenciam mais
intensamente o
prazer de comprar
e a experiência
com a marca

São mais controlados e
valorizam os sentimentos
positivos de conquista
associados ao poder
de compra

56%

44%

público masculino

público feminino

99,2%

frequentam bares, restaurantes e boates

99,8%

se preocupam com a beleza e qualidade da roupa que usam

97%

têm interesse em viagens e roteiros turísticos

73%

costumam fazer compras para relaxar

66%

alimentam-se em fast-foods

89%

compraram roupas e calçados nos últimos 30 dias

72%

fazem ginastica e praticam esportes

99,5%

têm costume de comer, passear e comprar em shoppings

89,5%

pesquisam na internet antes de sair para comprar

95%

usam cupons de descontos pelo menos uma vez por semana

92%

visualizam nossos posts promocionais diariamente

65%

preferem fazer compras pela internet

Idade

perﬁl

64%

27%

9%

18 a 38 anos

39 a 50 anos

acima de
50 anos

CUIDAMOS DE TUDO PARA VOCÊ
Desde a administração do sistema à coordenação
de parcerias. Não precisa se preocupar com nada.

disparo de e-mail marketing para
a sua base de assinantes
com todas as novidades

divulgação 24 horas por dia / 7 dias por semana,
o que ajuda na percepção de valor do assinate.

postagens com inﬂuenciadores comunicando os benefícios
diretamente para o seu público

ações de relacionamento
por WhatsApp

Continuidade de relacionamento com os
atuais parceiros e captação de novos.

AUMENTAR O PODER DE COMPRA
DOS MEMBROS E FORTALECER O
MERCADO DOS PARCEIROS

PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS
ÚNICAS, QUE VÃO ALÉM DAS
OFERECIDAS DIRETAMENTE PELO CLUBE

A Economia gerada no orçamento
mensal é percebida rapidamente.
A ﬁdelização e preferencia por
consumir produtos e serviços nos
parceiros, ajuda a fortalecer o
relacionamento e abrir novas portas.

Sua empresa estará diretamente
relacionada às novas conquistas e
aos bons momentos vividos por eles.
A viagem dos sonhos, um bom vinho,
diversão com as crianças, um presente inusitado,
uma nova casa para decorar.

OS BENEFÍCIOS SÃO
PERCEBIDOS POR
TODA A FAMÍLIA
São descontos e vantagens em
vários segmentos, dentre eles:
Escolas, faculdades, cursos de idiomas,
supermercados, farmácias, academias,
salões de beleza, restaurantes, livrarias,
lojas de roupas, artigos esportivos,
cinemas, e muito mais...

Forte argumento de venda.

SUA MENSALIDADE PODE SAIR DE GRAÇA!
Valores baseados no consumo médio de uma família brasileira
média
mensal

desconto
Dois5f

valor com
desconto

SUPERMERCADO

R$670,

-5%

R$636,50

VESTUÁRIO

R$380,

-30%

R$266,

ACADEMIA

R$270,

-15%

R$229,50

SALÃO DE BELEZA

R$300,

-30%

R$210,

CURSO DE INGLÊS

R$230,

-20%

R$184,

CINEMA

R$120,

-50%

R$60,

RESTAURANTE

R$420,

-15%

R$357,

Total

R$2.390,

Economia de R$

447,

R$1.943,

Soluções em benefícios
para empresas
O RH DA SUA EMPRESA VAI ADORAR
E OS COLABORADORES MAIS AINDA!
Sabemos o quanto é difícil encontrar bons proﬁssionais no mercado e a disputa por eles está
diretamente relacionada aos benefícios oferecidos por cada empresa.
Normalmente os benefícios oferecidos são: Vale transporte, ticket refeição, plano de saúde e
cesta básica.
Mas existem um benefício que vai muito além dos existentes no mercado, o Clube de Vantagens
Dois5f pode fazer por sua empresa e colaboradores muito mais do que você imagina.
- Gera um ambiente mais descontraído no qual os colaboradores querem trabalhar,
- Gera uma gerência mais próxima de seus funcionários,
- Motivação para render mais no dia a dia,
- Maior qualidade no serviço e/ou produto produzido na empresa,
- Seu colaborador vai sentir que é bem cuidado pela empresa,
- Retenção maior de funcionários talentosos,
- Menos faltas por motivo de doenças ou idas ao médico,
- Economia para a saúde da empresa,
- Uma receita maior para poder investir na expansão no negócio.

São mais de 5000 parceiros em todo
o Brasil, em diversos segmentos.
Seus membros vão adorar!

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO
PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO.
Conheça um pouco mais em:

/dois5f

Belo Horizonte
Rua Yvon Magalhães Pinto 393
São Bento . Belo Horizonte . MG
Cep: 30350-560

São Paulo
Avenida das Nações Unidas 12.495
15° andar - Sao Paulo
Cep: 04578-000

