O FIRMIE
Holding WEE GROUP AG jest to szwajcarsko-niemiecka firma działająca w 24 krajach.
Firma została założona w 2010 roku. Od momentu założenia zostało zainwestowanych około 41
milionów euro bez pożyczek bankowych i obcego kapitału. Główną siedzibą WEE jest Szwajcaria ,
a centralna firmy FlexCom Europe jest w Monachium.Posiadamy ponad 25 000 punktów
handlowych na całym świecie, tworząc dzięki temu największą sieć Caschback Shopping
Community. W skład Holdingu wchodzi kilka Spółek działających w różnych dziedzinach
- WEE - platforma konsumencka
- FLEXCOM International AG-wyłączny dystrybutor produktów WEE
– WEECHARITYFundacja Charytatywna
- FLEXCOM TECHNOLOGY Gmbh
- FLEXCOM EUROPE, - FLEXCOM ASIA

Na chwile obecną mamy klientów w 24 krajach a Polska jest kolejnym krajem który przyłącza się
do programu. WEE oferuje rewelacyjny Program rabatowo – lojalnościowy. Klient otrzymuje
natychmiastowy rabat w formie caschback, którym można rozliczyć wee w punktach handlowych i
usługowych.

DLACZEGO WARTO BYĆ Z NAMI
Cztery powody dla których większość firm rozpoczyna z nami współpracę.
•

Pierwszy powód to:

FIRMY posiadają stale rosnącą liczbę swoich klientów.
FIRMY dają swoim klientom dodatkowe korzyści w formie cash back u naszych tysięcy partnerów
w wielu krajach i w internecie.
FIRMY reklamują się na kartach klienta. W najlepszym miejscu reklamowym w portfelu klienta.
FIRMY otrzymują prowizję za aktywność zakupową swoich klientów.
•

Drugi powód to:

FIRMY potrzebują dobry program lojalnościowy.
- Nasz program sprosta większości oczekiwań.
- Jest akceptowany w tysiącach innych firm i internecie w wielu krajach.
- Zapewniamy najnowsze i innowacyjne oprogramowanie.
- Stale ulepszamy swój program i wzmacniamy pozycję na rynku.
- Dajemy dodatkowe korzyści finansowe dla naszych partnerów.
Mamy atrakcyjne ceny.
Bierzemy na siebie administrowanie i wszystkie aspekty prawne występujące przy prowadzeniu
programów lojalnościowych.
•

Trzeci powód to:

FIRMY mają sklep internetowy, który integrują na naszej platformie www.wee.com integracja
poprzez: yubyyu
•

Czwarty powód to:

Chcesz zarobić na sprzedaży i rozwoju naszego programu.

OFERTA WSPÓŁPRACY
W momencie przystąpienia
pienia Państwa
Pa stwa do programu wszyscy nasi klienci widzą
widz na swoich
komputerach, tabletach czy smartfonach. Państwa placówkę ze zdjęciami,
ciami, reklamą
reklam i opisem, klient
również widzi rabat jaki może
że u Państwa
Pa
uzyskać, klient może również włączy
ączyć geolokalizację i
zostanie doprowadzony do drzwi Państwa
Pa
Firmy.
Wy sami ustalacie rabat jaki możecie zaoferować,
zaoferowa rabat ten można
na dowolnie zmieniać.
zmienia
Zakładając, że Państwo
stwo dajecie np. 10 % rabatu, klient widzi na swojej aplikacji połowę
połow tego
rabatu czyli 5 %, który zostaje mu przelany na jego konto natychmiast przy płatności.
płatno
Klient płaci
np. w Recepcji 100 % rachunku ( gotówką
gotó
lub kartą Visa, Mastercard ) po czym przykłada naszą
nasz
kartę lub smartfona do naszego terminala i widzi od razu uzyskany rabat. Rabat ten może
mo przelać na
swoje konto lub w niedalekiej przyszłości
przyszło ( kwiecień) będzie mógł płacić tymi rabatami w punktach
oznaczonych WEE, tznn np. klient ma oszczędności
oszcz
w wys. 400 zł , płatność
ść za nocleg w hotelu
260 zł , przykłada kartę lub smartfon do terminala i na Państwa
Pa stwa konto wpływa te 260 zł. To jest
część naszego Programu zapewniająca
zapewniaj
Państwu reklamę i zwiększenie ilości
ści klientów, natomiast
druga część jest zapewnieniem dożywotnich
dożywotnich profitów z klienta który np. był tylko jeden raz u
Państwa i nigdy więcej
cej go nie zobaczycie a dożywotnio
do
na nim zarabiacie.
Jeżeli przychodzi do Państwa
stwa klient który nie jest jeszcze w programie,
pr
pani
ani w Recepcji proponuje
temu klientowi rabat, on ściąga
ąga na smartfon darmową aplikację lub pani
ani w Recepcji daje mu kartę i
w tym momencie klient ten poprzez kod QR który jest Państwu
Pa
przyporządkowany,
ądkowany, zostaje
dożywotnio Państwa klientem, gdziekolwiek
gdziek
na Świecie
wiecie zrobi zakupy i otrzyma rabat to 12 % z
tego rabatu lub więcej (załącznik
cznik ) wpływa na Państwa
Pa
konto. Klient również może
mo rozdawać
swoje kody QR lub zapraszaćć przyjaciół do korzystania z rabatów i ci klienci również
równie są Państwa
klientami. Kwoty te biorą się z drugiej części
cz ci rabatu zaoferowanego przez punkt handlowy lub
usługowy wypłacane wg. klucza ( załącznik
zał
) Do 2020 roku planujemy objąć
ąć naszym Programem
ok. 80 % punktów handlowych i usługowych oraz 1 miliard klientów….
klientów

PRZYKŁAD

1. SYMULACJA DLA UZDROWISKA
Zakładając że uzdrowisko wydaje miesięcznie 500 kart dla klientów
Zakładając że klient robi zakupy we wszystkich punktach handlowych i usługowych i
wydaje miesięcznie 500 zł
Zakładając że średni rabat wynosi 5 %
Dla uzdrowiska w tym momencie powstaje prowizja w wys. 3 zł z jednej karty x 500
kart = 1500 zł w miesiącu i jest to dochód pasywny stały, po 12 miesiącach robi się z
tego ok. 18 000 zł rocznie.
Klient na zawsze pozostaje klientem tego uzdrowiska pomimo że był przejazdem
jeden, jedyny raz ale dostał w tym uzdrowisku kartę lub aplikację na smartphone.
Każdy taki i podobny ośrodek lub inny punkt handlowy może uzyskać dodatkowe
dochody rozdając karty Wee.
Zapraszając Państwa do współpracy
Pozdrawiam serdecznie
Kędzierski Włodzimierz Michał - Niezależny Dystrybutor
+48 732634823

Idea, która podbija świat.

Firma dziś …
Działa w 24 krajach skupiając ponad 25.000 aktywnych
punktów akceptacyjnych
Jest największą połączoną globalną społecznością
konsumencką w systemie Cashback w Europie.

weeCONOMY AG
Kreuzlingen / Szwajcaria

Ma siedzibę w Szwajcarii
Centralę operacyjną o nazwie „weeBUSINESS GmbH”
która mieści sie w Monachium i prowadzi wszelkie
działania operacyjne (dystrybycja, marketing, Support,
etc.).

Centrala operacyjna
weeBUSINESS
Monachium / Niemcy

Firma dziś …
od 2010 zostało zainwestowane ponad 41 milionów Euro bez kredytów bankowych i obcego
kapitału inwestorów
Średni obrót ostatnich 3 lat ponad 25 mln Euro rocznie
Rok 2016 ok. 50.000.000 Euro obrotu
Wejście na giełdę
Listopad: Start Eurpejskiej kampanii medialnej
Dzięki stowarzyszeniu weeCharity w przyszłości będziemy
pomagać potrzebującym dzieciom na całym świecie.

1,17 €

zu 100%

MOTTO WIZJI:

JEDNA KARTA LUB JEDNA APLIKACJA ....

W Państwa mieście…

... Kraju…

…I na całym świecie

Rynek

Wee to System M-Commerce, skupiający trzy najważniejsze
działy handlu w przyszłości
1. System lojalnościowy
i cashback

3. Mobile
Payment

2. Online- i
Offline Shopping

W PRAKTYCE
5 wee
100€
Nasz Partner

Klient okazuje się
weeCard lub App

Udział w obrocie ø1€

2. Offline i Online - Shopping

Punkt Handlowy (regionalny
lub online)
daje np. łącznie 10%

Honorarium za klienta 5€

Dzięki weeONLINE nasi klienci otrzymują Cash Back w formie
wee w najbardziej renomowanych sklepach online w całej EU!

wee to rynek. Rynek dla klientów i detalistów, stowarzyszeń,
przedsiębiorstw. Rynek który kieruje się zasadami równości,
społeczności oraz wzajemnych korzyści.
wee to:

oszczędności

rozliczenia

dochody

reklama

Poyzskanie i korzyści dla klienta weeCard i weeApp

weeCard
Przykład

Korzyści dla punktów handlowych, nr. 1
Pozyskanie oraz przywiązanie klienta
poprzez własną kartę weeCard lub
aplikację weeApp
Klienci mogą zebrane „wee”, obojętnie czy
otrzymane online czy offline, rozliczyć z
kolejnym zakupem tylko w regionalnych
punktach handlowych offline.

weeApp

Korzyści dla punktów handlowych
Pozyskanie oraz przywiązanie klienta poprzez własną kartę weeCard lub aplikację
weeApp

wee działa już w wielu krajach. USP - spersonalizowana karta
stałego klienta dla punktów handlowych i przedsiębiorstw
n.p. Niemcy
n.p. Polska

n.p. Benelux

n. p. Czechy

n. p. Francja

n. p. Słowacja

n. p. Chorwacja
n. p. Szwajcaria

n.p. Słowenia
n.p. Austria

n.p. Turcja
n. p. Włochy

n. p. Węgry

Korzyści dla punktów handlowych
Pozyskanie nowego klienta i
pozyskanie lojalnego klienta poprzez
weeCARD oraz/lub weeApp
weeApp z wieloma dodatkowymi
funkcjami, jak transfer loga firmy
do aplikacji,oraz wiele narzędzi
reklamowych i marketingowych.

Korzyści dla punktów handlowych
Pozyskanie nowego klienta i pozyskanie
lojalnego klienta poprzez weeCARD
oraz/lub weeApp
weeApp z wieloma dodatkowymi
fukncjami, jak transfer loga firmy do
aplikacji,oraz wiele narzędzi
reklamowych i marketingowych.
weeApp z sysytemem nawigacyjnym
do p. H. oraz wszelkimi info o sklepie

Korzyści dla punktów handlowych
Pozyskanie nowego klienta i pozyskanie lojalnego
klienta poprzez weeCARD oraz/lub weeApp
weeApp z wieloma dodatkowymi fukncjami, jak
transfer loga firmy do aplikacji,oraz wiele narzędzi
reklamowych i marketingowych.
weeApp z sysytemem nawigacynym do p. H. Oraz
wszelkimi info o sklepie

Udział prowizyjny od swoich klientów,
gdy Ci pójdą na zakupy do innych p.h.
online i offline.

Korzyści dla punktów handlowych
Na 1.000 Klientów 300€
prowizji

5 wee
100€
Nasz pkt. handlowy

Klient z weeCard
lub App

Udział prowizyjny 0,30€ do 0,75 €

Dowolny pkt. wee (regionalny
lub online)
udziela np. 10%

Honorarium systemowe 5€

2017
50 mln. Klientów
3-4 mln. wee Partner/
Punktów handlowych

2020
CEL

1 mld. klientów
50 mln. wee Partnerów/
Punktów handlowych

Cel jest osiągalny wtedy, gdy każdy klient będzie znał wee!
Jest to powód globalnej ofensywy medialnej „Big Bang“.

Efekt „Big Bang”

Nasz partner medialny SERVICE PLAN który
opracował kampanie :

Korzyści dla punktów handlowych
Pozyskanie ogromnej rzeszy nowych klientów drogą międzynarodowej kampanii
medialnej.

Niemcy
& Austria

Szwajcaria

Słowenia

Słowacja &
Czechy

Polska

Francja

Włochy

Korzyści dla punktów handlowych, nr. 1
Nowi klienci, pozyskani przez kampanię
miedialną i inne rozliczne działania
marketingowe odszukują regionalne pkt.
Handlowe, aby dokonać zakupów i
otrzymać cashback
Klienci mogą zebrane „wee”, obojętnie
czy otrzymane online czy offline,
rozliczyć z kolejnym zakupem tylko w
regionalnych punktach handlowych
offline.

Korzyści dla punktów handlowych
Nowi klienci, pozyskani przez kampanię miedialną i inne
rozliczne działania marketingowe odszukują regionalne
pkt. Handlowe, aby dokonać zakupów i otrzymać cashback
Klienci mogą zebrane „wee”, obojętnie czy otrzymane
online czy offline, rozliczyć z kolejnym zakupem tylko w
regionalnych punktach handlowych offline.

Pkt. Handlowy otrzymuje własny BackOffice, w
którym mieszczą się wszystkie ważne dane o
aktywności klientów oraz wszelkie dokumenty
prawno-podatkowe i marketingowe.

Target klienta:
1. Klient, konsument operujący kartą lub aplikacją
smartfonową, niemalże każdy kto robi zakupy.
2. Wiek 18/50 kobieta mężczyzna
3. Głównie w miastach także globalnie online

Target punktów handlowych:
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
jako punkt akceptacji systemu (handel detaliczny,
wszelkie usługi, gastronomia, hotele)
2. Sklepy internetowe o dowolnym profilu.

wee 2017

Target przędsiebiorstw partnerskich (CCC):
1. Firmy produkcyjne w systemie weeTONs, czyli
umieszczenie przy produkcie ukryty kod QR
(rabatowy oraz celem pozyskania klienta), banki,
ubezpieczenia, firmy energetyczne.
2. Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
organizacje charytatywne, etc.
3. Administracje komunalne (karta miejska, basenowa,
emeryci, duża rodzina, etc.)

weeVoucher

od 10 wee
Moje uzbierane wee mogę zamienić
na voucher-zakupowy i dokonać
nim zakupy w znanych dużych
sieciach.

weeVoucher

weeVoucher
Punkt handlowy zarabia

0€
Zakupy gratis w dużych
sieciach

1-6% Prowizji

Dystrybutor także
generuje prowizje

Wkrótce własny
„Mobile Payment“

Koncepcja klienta korporacyjnego - CCC

Hotele

weeTons

Firmy

Kluby, stowarzyszenia, fundacje

weeTons

0,10 wee

weeApi – Aplikacja dla systemów kasowych

Digitalizacja handlu detalicznego

SŁWOA KLUCZOWE – PRODUKTY & MARKI – CENY – PROMOCJE – FILMY

weeJobber

weeSearch – Własna wyszukiwarka dla sklepów detalicznych

weeBring (nazwy robocze)

90 MINUT
lub wybrana
PORA

Towar kupiony przez weeSEARCH dostarczony wygodnie rowerem lub
dowolnym środkiem na miejsce do klineta.

weeGeo Target. OFFLINETRUCKING

PRODUKT ODNAJDZIE KLIENTA

Kunde szuka
w weeAPP
np. kwiaty

BĄDŹ WEE ☺

APP pokazuje
klientowi
wszystkie
najbliższe
wyniki
wyszukiwania

