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Od 2013 roku z pasją wdrażamy projekty oparte
na metodologii Grywalizacji. 
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Posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie w
projektach łączących lojalność i grywalizację.
Wspieramy  branżę Retail i Marki własne w ich
dążeniu do doskonałości  pro-sprzedażowej.

Nasze bogate doświadczenie i know-how pomaga
również w skuteczniejszej lojalizacji klientów, w
wielokanałowych działaniach typu prospekcja i
upselling.
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Poznaj i zastosuj Gry Zakupowe - jedno z najskuteczniejszych
narzędzi na rynku Retail / Shopping Center.

Gry Zakupowe zawsze wspierają pro-sprzedaż i sprawdzają się
świetnie jako uzupełnienie media-planów i promocji
sezonowych.  Mogą też być zamiennikiem tradycyjnych akcji
promocyjnych, zwłaszcza tam, gdzie zależy nam na zbadaniu
preferencji klientów i zbudowaniu więzi pomiędzy markami a
powracającymi klientami.

Gry Zakupowe pozytywnie angażują pracowników lokali
handlowych i zawsze idą w parze z klientami odwiedzającymi
swoje ulubione sklepy.
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[F1] ankietowanie + nagradzanie
[F2;S2;P2] plebiscyt kreacji
[F3;S3;P3] pojedynki modowe
[F4;S4;P4] wyścig paragonowy
[S5] all-u-can-eat
[S6;P6] inwazja rabatów (gra omnichannel)
[S7;P7] quizy dla całej rodziny
[S8;P8] sezonowe niespodzianki
[S9;P9] pro-sprzedaż + grywalizacja poszczególnych punktów sprzedaży
[P10] w poszukiwaniach złotej metki
[P11] mistery shopper game
[P12] gra miejska z Twoją Marką w roli głównej
[P13] gra edukacyjna lub CSR
[P14] gra ze scenariuszem dostosowanym do tematyki lub specyfiki Marki
[P15] gra tematyczna ze sponsorami na terenie miasta / gminy
[P16] gra typu Reality-Show - np. terenie Centrum Handlowego
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Poznaj i zastosuj Gry Zakupowe:

http://goffline.com/kgbrands-pobierz
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Zainteresowały Cię nasze
Gry Zakupowe? Sprawdź
nasz Katalog Gier on-line!

w Katalogu Gier znajdziesz gry, które wzmocnią
pro-sprzedaż asortymentu Twojej Marki.
Możesz wybrać gry katalogowe lub BTS!

http://goffline.com/kgbrands-pobierz
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Gwarantujemy:
kompleksowość
komunikację z klientem typu OMNICHANNEL (www, mobile, sms,
hostessa, nośniki, Fotokody / Beacony / RFID / NFC)
generowanie leadów typu KLIENT -> SKLEP oraz zwiększanie
powracalności trakcie Gry
współpraca z Dyrekcją Centrum Handlowego
innowacyjność
nieinwazyjny marketing, który doceniają Klienci
Grywalizację, emocje i zabawę! :)

Nasze wybrane realizacje:
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Nasze statystyki mówią same za siebie:

statystyki

1 078 325 841

72 489

599 655

12 970

244 246

partnerów
i najemców

odsłon
www

leadów lojal-
nościowych

liczba
zarejestrowanych

paragonów

rozdanych
nagród
(PLN)

liczba
aktywności i

zadań
wykonanych

przez Klientów



WYBRANE MARKI NA PLATFORMIE GOFFLINE
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Elżbieta Gródek
tel. 733-923-700
@:  elzbieta.grodek@goffline.com

Laura Czarniecka
tel. 793-463-600
@: lczarniecka@goffline.com

kontakt

poznaj cały nasz zespół: http://goffline.com

http://goffline.com/

