
Primeiro Portal de Indicações de Clientes da internet.



Problema

• Adquirir novos clientes é um desafio diário

• Diversas empresas sofrem muito com isso.

• Qual é o momento certo para oferecer um 
serviço ou um cartão de crédito?



Problema

• De outro lado existem milhares de pessoas 
querendo fazer a diferença.

• Essas pessoas sabem o que seus amigos, 
conhecidos e familiares precisam adquirir.

• Eles sabem a necessidade de mudança após 
ouvirem por horas as reclamações sobre um 
serviço ou produto.



Problema

• E se você pudesse ajudar seus amigos e ainda 
ganhar um presente com isso?



Solução

O usuário

Amigos, 
conhecidos 
e familiares que
querem comprar 
ou estão 
insatisfeitos 
com: 

Produtos

a empresa

contata
Paga um bônus
de indicação

indica

Serviços

O indicado

se vender

para

para o usuário.

que e



 “Venda agora,

invista depois.”

Criamos o conceito de:



Mercado

• O Clic indica funciona para diversos segmentos 
de produtos e serviços, onde a empresa tenha 
interesse em ligar para o indicado e possa 
oferecer um bônus de indicação ao usuário.

• Foco de atuação inicial nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.



Mercado – Setores de Atuação

• Imóveis;
• Automóveis;
• Cartões de Crédito e Bancos;
• Seguros e Planos de Saúde;
• Recursos Humanos;
• Turismo;
• Telefonia;
• Outros Serviços;



Modelo de Negócio

• Venda das primeiras posições de visualização 
de cada categoria.

• Futuramente poderemos cobramos uma taxa 
de cada indicação convertida em venda.



Concorrentes

• Classificados, mídias e outros meios de 
comunicação são os concorrentes indiretos.

• Nos concorrentes atuais, a empresa investe e 
não tem certeza do retorno que terá.

• No Clic indica, a empresa primeiro recebe os 
clientes, e só investe se realmente a venda for 
realizada.



Comunicação

• O Clic indica é parceiro do sindicato das 
empresas de feiras e eventos do RS e SC. Assim, 
em 2015 ele participara como apoiador do 
plano de comunicação do SINDIPROFES, com 
participação direta em mais de 200 feiras e 
eventos em ambos estados.

• Campanhas online e offline para aquisição de 
usuários. 

• Plataformas Clic indica: Website, Facebook 
App.



Parceria

• Todo bônus de indicação gerado é pago em 
forma de vale presente online de uma loja de 
e-commerce parceira.

• Exemplo: Com 1% das vendas de veículos leves 
no Brasil (145mil) sendo feitas através de 
indicações, usando o valor base do bônus 
veicular de R$500,00, é gerado R$ 
72.500.000,00 em vale presentes no ano.



Equipe

Luis Henrique de Souza
• Técnico em informática;
• Graduando em Administração de 

Empresas – PUCRS;
• Marketing;
• Administração;

Jônatas Josué Kirsch
• Formando em Sistemas de 

Informação – PUCRS;
• Qualidade de Software;
• Análise de Negócios;



Venha nos conhecer melhor!
contato@clicindica.com.br

Obrigado! 
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