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Bem-vindos ao Clube de Vantagens AESJ

Aqui os sócios poderão se conectar, fomentar negócios e gerar oportunidades! A partir disso,
desenvolvemos nossos três pilares de atuação: Desenvolvimento, Descontos e Networking.
Nosso intuito é reunir pessoas com os nossos mesmos ideais, dispostas a trabalhar por um mundo cada
vez mais interligado e unido, em prol do desenvolvimento pessoal e empresarial de cada associado da AESJ.
A ideia que antes era apenas um rascunho em um pedaço de papel, está sendo colocada em prática e já
corresponde de uma maneira incrivelmente positiva! Os associados, poderão trazer novas ideias, novas
perspectivas e muito desenvolvimento ao projeto.
Funciona assim: uma ou mais empresas reúnem ofertas especiais para nossos associados que participam
do programa. Nesta dinâmica, os sócios são beneﬁciados com algum tipo de vantagem exclusiva na aquisição
de produtos e serviços anunciados no clube.

Mas, e para as empresas? Quais são as vantagens de fazer parte desse programa?
A seguir, listamos alguns benefícios que o Clube de Vantagens pode oferecer ao seu negócio. Seja como
anunciante ou sócio, as vantagens podem ser muito interessantes.
Conﬁra a seguir:
1 • Fortalecimento da sua rede de contatos
Engana-se quem acredita que os clubes de vantagens oferecem apenas
descontos, como o nome sugere. Para o empreendedor que faz parte desse
programa, o clube também é uma oportunidade de criar laços com outros
empresários que também anunciam ou consomem as ofertas anunciadas.
Lembre-se: construir um bom networking permite aumentar a troca de
conhecimento, ideias e experiências valiosas.

2 • Redução nos custos
Um dos caminhos para aumentar o faturamento da empresa é reduzir os
seus custos, o que nem sempre é tarefa fácil. Por meio de um clube de
vantagens, você pode encontrar produtos e serviços importantes para o dia a
dia da sua empresa pagando menos.

3 • Aumento da competitividade
Além de aumentar o faturamento, diminuir os custos traz outro benefício
importante à empresa: o aumento da competitividade. É que, com gastos
menores, o empreendedor consegue vender com preços mais atrativos, o que
funciona como um diferencial para o seu público e pode colocar a sua empresa
à frente da concorrência.

4 • Exclusividade
Outra característica no Clube de Vantagens AESJ é a exclusividade de
ofertas. As condições especiais anunciadas no programa estarão disponíveis
exclusivamente para os sócios da AESJ. Além disso, vale lembrar que
geralmente as empresas anunciam promoções primeiro aqui. Dessa forma, os
participantes têm acesso à ofertas sempre atuais.

5 • Visibilidade
Para as empresas que anunciam seus produtos e serviços no Clube de
Vantagens, a plataforma se transforma em uma vitrine, já que suas ofertas são
vistas por todos os sócios do clube. Neste sentido, O Clube de Vantagens pode
até ser considerados como ferramenta de prospecção, pois ajuda tornar o seu
negócio mais conhecido e por consequência, aumentar as vendas.

6 • Fidelização
Com condições especiais para adquirir produtos e serviços, os sócios
tendem a buscar pelas empresas participantes primeiro quando precisam de
um novo produto ou serviço. Com a garantia de um bom atendimento, a relação
pode evoluir para a ﬁdelização de um cliente - o sonho de qualquer
empreendedor.

No Clube de Vantagens, a plataforma online de parcerias da Associação
Esportiva São José, os associados podem anunciar seus produtos e serviços
com condições exclusivas para a comunidade. E o melhor: sem pagar nada por
isso.
O processo é simples: basta entrar em contato com o Departamento de
Comunicação e Marketing da AESJ, pelo número (12) 3949-9494, e apresentar a
sua proposta. Ela será avaliada para garantia de que haja entrega de benefícios
aos associados, e em caso positivo, é aprovada na plataforma.

Gostou? Agora que você entendeu como o Clube de Vantagens pode
ser interessante para a sua empresa, comece já a fazer bons negócios!
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