QR CODE
DINÂMICO

PARA O MERCADO DE AUTOMÓVEIS

QR Code Dinâmico - vendendo
por você em sua Loja ou em
sua Concessionária !
A tecnologia de QR CODE DINÂMICO chega ao mercado automotivo através da
CarPIX, a única empresa 100% brasileira a oferecer esse serviço, para incrementar as
vendas.
Uma cartela com QR CODE DINÂMICO anexada ao pára-brisas que, quando
escaneada, exibe imediatamente todas as informações sobre o automóvel.
Esta facilidade permite ao cliente pesquisar outras opções disponíveis sem
necessariamente estar acompanhado de um vendedor.
Certamente o cliente decidirá e fará sua escolha e só então solicitará a presença do
vendedor para iniciar a negociação compra.
CarPIX, praticidade de um serviço inovador de auto-atendimento para seu cliente e
um aliado indispensável para incrementar suas vendas!

AGILIZE, INOVE e SURPREENDA!

Inove, surpreenda e
encante seu cliente! Não
seja apenas mais um igual
a todos os outros.
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AFINAL, O QUE É CARPIX?
O CarPIX é uma plataforma online Geradora de QR Codes Dinâmicos, voltada
exclusivamente para o mercado automotivo. É a única plataforma 100% brasileira a
oferecer esse serviço no Brasil, com a missão de incrementar as vendas de nossos clientes.
Altamente intuitiva, a plataforma permite que nossos clientes criarem e administrarem seus
QR Codes Dinâmicos, assim como manter as informações associadas aos mesmos.
Todas as informações associadas aos QR Codes Dinâmicos de nossos clientes são
gravadas e mantidas no banco de dados da CarPIX e podem ser atualizadas ou
editadas sempre que o cliente achar conveniente ou necessário.
A CarPIX utiliza a tecnologia PrintPIX de Geração de QR Codes Dinâmicos, maior
plataforma de geração e manutenção de QR Codes Dinâmicos da América Latina e
também 100% brasileira.
O QUE É QR CODE DINÂMICO?
QR Code Dinâmicos, de uma forma geral, são QR Codes comuns, diferenciando-se no
entanto na maneira com que eles contém as informações.
Um QR Code comum contém a informação expressa diretamente em seu código
(gráfico) e é válido enquanto tal informação também seja válida. Logo, não é possível
reaproveitar um QR Code comum ou estático para veicular uma informação diferente da
qual o mesmo foi criado.
Por exemplo: se você criou um QR Code estático contendo o endereço da sua empresa
e no decorrer do tempo sua empresa mude de endereço, o QR Code criado se tornará
inútil, pois é impossível editar as informações contidas no mesmo.
Isso não acontece com os QR Codes Dinâmicos pois trazem expressa em seu código o
local onde a informação a ser divulgada está armazenada. Assim sendo, mesmo que se
altere a informação ou o local da informação armazenada, em nada interferirá ou
alterará a parte gráfica do QR Code Dinâmico.
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COMO FUNCIONA A CARTELA CARPIX?
Há dois tamanhos de cartelas disponíveis para impressão:
A4 - Tamanho de uma folha de sulfite na posição vertical
(retrato) e
A5 - Tamanho de uma folha de sulfite na posição
horizontal (paisagem) onde são impressas 2 cartelas.
Cada cartela tem um código individual para que seja
possível sua reutilização.
As cartelas podem ser impressas em papel comum, papel
cartão, podem ser plastificadas ou até mesmo produzidas
em PVC, inclusive personalizada com o logotipo da sua
loja ou concessionária.
Uma vez escaneado o QR Code Dinâmico, serão
apresentadas na tela do dispositivo móvel as informações
referente ao automóvel que foram disponibilizadas .
Veja a relação abaixo.
RASTREABILIDADE E ESTATÍSTICAS

Escaneie a cartela acima com seu
celular para ter um exemplo

Com as informações que são armazenadas somadas as
informações obtidas durante a leitura dos QR Codes
Dinâmicos produzimos, em tempo real, relatórios
estatísticos contendo: quantas vezes o código foi
escaneado (lido), em que dia, em que lugar, as
coordenadas do local, em que horário, IP do
equipamento leitor e com quais dispositivos os códigos
foram escaneados.
INFORMAÇÕES EXIBIDAS AO ESCANEAR
REFERÊNCIAS

DADOS DO AUTOMÓVEL

• Título
• Vendedor preferencial
• Loja / Unidade
• URL do automóvel no site

• Fabricante
• Modelo
• Ano
• Quilometragem
• Cor
• Placas
• Novo, Usado, Semi-novo
• Único dono
• Combustível
• Carroceria
• Câmbio
• Garantia
• IPVA pago
• Licenciado
• Revisões

FINANCEIRO

• Valor R$
• Alienado, financiamento
• Banco ou financeira
• Valor da entrada R$
• Numero de parcelas
• Valor das parcelas R$
• Aceita troca
• Observações
• Identificação da cartela
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SELECIONÁVEIS

• Air bag
• Alarme
• Ar condicionado
• Ar quente
• Bcos regulagem de altura
• Bcos dianteiros aquecimento
• Bancos de couro
• Capota Marítima
• CD e MP3 player
• Câmera de ré
• CD player
• Computador de bordo
• Contr. automático de
velocidade

• Controle de tração
•Desembaçador traseiro
• Direção hidráulica
• Disqueteira
• DVD player
• Encosto de cabeça
traseiro
• Farol de xenônio
• Freios ABS
• GPS
• Limpador traseiro
• Protetor de caçamba
• Rádio

• Rádio toca fitas
• Retrovisor foto crômico
• Retrovisores elétricos
• Rodas de liga leve
• Sensor de chuva
• Sensor de
estacionamento
• Teto solar
• Tração 4x4
• Travas elétricas
• Vidros elétricos
• Volante c/ regulagem de
altura

Além destas informações a plataforma contém 12 (doze) campos opcionais e livres
para preenchimento com outras informações
Cada cartela tem um código próprio e podem ser reaproveitadas indefinidamente. As
informações a elas relacionadas podem ser alteradas e editadas sempre que
necessário, em parte ou o todo, sem que com isso altere o QR Code nela impresso.
OPÇÕES DE QR CODE DINÂMICOS NA PLATAFORMA CARPIX
: personalizadas com logotipo da empresa no topo. Informações detalhadas
sobre o automóvel.
CARTELAS

( virtual ): personalizado com logotipo, fotografia, imagem de
fundo. Dados pessoais, profissionais, redes sociais e contato.
CARTÃO DE VISITAS

( virtual ): personalizado com logotipo, fotografia, imagem de
fundo. Dados profissionais, codbar ou qr code para identificação.
CRACHÁ FUNCIONAL

suporta links: redes sociais, vídeos, áudios, imagens, PDF,
documentos Office, sites e etc.
URL GENÉRICA / PDF

• www.carpix.com.br
• clicktools.br@gmail.com
• Fone: 11 3379-0155
• Whatsapp: 11 97970-2461
• Skype: agenciaclicktools
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