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O que o FrogFideliza oferece?

No comércio varejista em geral, é comum encontrarmos
promoções, cupons de troca, campanhas de consumo ou
parceria, onde a ideia central é a fidelização do cliente.

Na maioria dos casos, os comerciantes usam
ferramentas como cartões com carimbo de frequência,
tickets de papel para acumulo de uma determinada
quantidade e troca por produtos ou serviços, além de
outros mecanismos ultrapassados.

Pensando em oferecer uma solução que se adeque a
qualquer tipo de campanha, ofereça um controle
simples via web, app e na própria maquininha, a
FrogPay lançou o FrogFideliza®! Uma ferramenta
simples, versátil e que certamente ajudará a fidelizar
seu cliente.



Quem pode usar o FrogFideliza?

O FrogFideliza® é um produto que está disponível paraa TODOS os credenciados FrogPay que utilizam nossos
terminais FrogPOS e FrogPOS WIFI.

O FrogFideliza® pode ser utilizado em qualquer tipo de estabelecimento comercial, onde seu cliente acumula
FROGs (F$), e cada cliente customiza suas promoções da forma que preferir, seja descontos no valor das compras
ou trocas por produtos e serviços.



Solicitei o FrogFideliza. O que fazer?

Parabéns, agora o estabelecimento já pode preparar sua campanha promocional e controlar tudo através do
portal FrogFideliza na web e ter acesso a diferentes funções diretamente pelo terminal POS.

O primeiro passo é preparar sua campanha. Para isso, o estabelecimento será atendido por um gerente de
produtos FrogPay que irá orientar sobre o uso da ferramenta, opções e facilidades, setup inicial para cadastro de
percentuais de cashback ou pontos (Frogs F$). Não se preocupe com nada, o estabelecimento terá toda
orientação e suporte durante e depois da ativação!

Basicamente, o estabelecimento pode trabalhar de duas formas:

Os valores acumulados são revertidos
em descontos REAIS, ou seja, valores
equivalentes em dinheiro. Para isso,
basta definir o PERCENTUAL de
retorno. Ex. 10% das vendas feitas na
máquina FrogPay. Essa modalidade é
conhecida como CASHBACK.

Os valores acumulados podem ser
trocados por produtos e aplicados
como desconto. Ex. Acumule F$ 1000
e troque por um jantar. Dessa forma,
a campanha pode ser formatada por
volume acumulado e não desconto no
valor da compra.



Operacionalizando o 
FrogFideliza no portal web



Gerenciando sua campanha

O FrogFideliza é operacionalizado de duas maneiras, ou seja, no próprio terminal POS onde os cadastros,

acúmulos de pontos e resgates serão processados e via portal web para complemento de cadastros, criação de

operadores do estabelecimento, extratos e outras funções. Vamos falar nesse tópico sobre o portal web!

Para acompanhar seus extratos de valores acumulados e resgates, cadastros e outras funções, basta acessar

www.frogpay.com.br, ir no menu “Cliente” e clicar em “FrogFideliza”.

Para acesso ao portal FrogFideliza (veja link no slide anterior), o estabelecimento precisará das seguintes

informações:

- Código da Empresa

- Código do Operador

- Senha do Operador

http://www.frogpay.com.br/


Gerenciando sua campanha

Agora que o estabelecimento já aderiu ao FrogFideliza, basta configurar a campanha e começar a oferecer aos
clientes.

O FrogFideliza® é operacionalizado de duas maneiras, ou seja, no próprio terminal POS onde os cadastros,
acúmulos de pontos e resgates serão processados e via portal web, para setup de campanha, complemento de
cadastros, criação de operadores, etc. Vamos falar nesse tópico sobre o portal web!

Para acesso ao portal FrogFideliza® (veja link no slide anterior), o estabelecimento precisará das seguintes
informações:
- Código da Empresa
- Código do Operador
- Senha do Operador

Não se preocupe, essas informações serão fornecidas pelo seu gerente de produtos ou pela área de suporte
FrogPay.



Gerenciando sua campanha

Com as informações de acesso em mãos, veja abaixo como efetuar login no portal:

Informe os dados de acesso. Ex.
- Código Empresa: 3
- Código Operador: 1
- Senha: XXXXXX



Gerenciando sua campanha

Bem vindo ao portal FrogFideliza! Veja as opções de gerenciamento da sua campanha, disponíveis no portal.



Gerenciando sua campanha

- Gere créditos (Frogs $) para um CNPJ ou cartão
presente

- Efetue trocas de pontos acumulados pelos seus
clientes

Menu CRÉDITO



Gerenciando sua campanha

Menu CADASTROS
- Cadastre clientes ou complemente o cadastro já

efetuado no terminal FrogPOS

- Cadastre operadores do estabelecimento que irão
gerenciar a campanha

Clique em “Inserir” 
para um novo 
cadastro de 
Operador

Clique em “Editar” 
para alterar os dados 
de um operador 
cadastrado

Submenu OPERADORES



Gerenciando sua campanha

. Insira/edite as 
informações do 
operador. (1)

. Insira/altere o perfil 
de acesso. (2)

. Clique em “Salvar” 
para confirmar as 
alterações ou 
“Cancelar” para 
descartar.

1

2

v IMPORTANTE: Certifique-se que os acessos atribuídos para o operador estão de acordo com a função exercida por ele.



Gerenciando sua campanha

. Insira/Altere as 
informações do cliente

. Insira/Altere as 
informações do perfil 
do cliente

. Clique em “Salvar” 
para confirmar as 
alterações ou 
“Cancelar”

Submenu CLIENTES

Clique em “Inserir” 
para um novo 
cadastro de 
Operador

Dados do Cliente

Dados de Perfil 
do Cliente

DICA IMPORTANTE:

Complemente sempre
os cadastros de
clientes efetuados via
terminal POS.



Gerenciando sua campanha

Menu EXTRATOS
- Consulte extratos e resgates de todos os pontos

acumulados pelos seus clientes, podendo filtrar por
período, nome e CPF.

Submenu CASHBACK

. Informe o período desejado 
para busca dos cashbacks (1)

. Informe o nome ou CPF do 
cliente (2)

. Saldo total de pontos 
acumulados até a data (3)

1 2

3



Gerenciando sua campanha

Submenu CASHBACK

. Informe o período desejado para busca dos resgates já efetuados (1)

. Informe o nome ou CPF do cliente (2)

. Total de pontos resgatados de acordo com filtros determinados nos itens 1 e 2 (3)

1 2

3



Operacionalizando o 
FrogFideliza no terminal



Como cadastrar os clientes?

No FrogFideliza®, o cadastro dos clientes pode ser feito diretamente pelo seu terminal FrogPOS ou FrogPOS WIFI
e complementados através do portal na internet. Veja como é fácil:

1. Acesse o menu FrogFideliza
pressionando a tecla ENTER
......do terminal

2. Escolha a opção “6. Outros”

3. Escolha a opção “4. Cadastro”

4. Informe o CPF do cliente

5. Informe a data de nascimento,
telefone e senha de 6 dígitos.

Concluído!



Acumulando!

Pronto! Agora que os clientes já estão cadastrados, monte sua campanha, divulgue no estabelecimento e se
prepare para fidelizar seus clientes!

Para isso, de agora em diante, basta perguntar se o seu cliente já está cadastrado. Caso já esteja, acumular os
pontos é muito simples. Veja como:

Efetive o pagamento do
seu produto ou serviço
na maquininha FrogPay!

Após a comprovação do
pagamento, informe o
CPF do cliente.

Aguarde a impressão do
recibo...

Pronto! Frogs acumulados!



Acumulando com pagamento em dinheiro!

Os pagamentos efetuados em DINHEIRO também podem gerar Frogs (F$)! Para isso, basta acessar a função
DINHEIRO no menu FrogFideliza®, informar o valor e pronto... Frogs acumulados!

Digite o valor PAGO em 
dinheiro e CPF. Não é 

obrigatório VENDEDOR 
e OFERTÃO

Aguarde a impressão do
recibo...

Pronto! Frogs acumulados!

Pressione ENTER e selecione
a função 2. DINHEIRO



Resgatando!

Foram muitas promoções e agora seus clientes estão voltando para o estabelecimento para consumir mais e
aproveitar das vantagens do Fideliza. Chegou a hora dos clientes começaram a usufruir os créditos acumulados!

É muito rápido e fácil efetuar um resgate. Veja como:

Digite o valor desejado
de resgate e depois
informe o CPF

Pressione ENTER e selecione
a função 3. RESGATE

Pronto! Resgate efetuado!Aguardo o processamento...



Cartão Presente

Uma das funcionalidades do FrogFideliza® é função CARTÃO PRESENTE. Essa função permite que um cliente do
estabelecimento gere um saldo em um cartão magnético, que poderá ser usado para presentear outra pessoa.

Veja como é fácil:

Passe o cartão presente 
no leitor de TARJA 

(lateral) e informe o 
valor desejado

Pressione ENTER e selecione
a função 5. Cartão Presente

Pronto! Cartão Presente
carregado!Aguardo o processamento...



Cartão Presente

O Cartão Presente FrogFideliza® ainda pode ser customizado com logotipo e imagens direcionadas a
determinadas datas comemorativas!

O estabelecimento poderá fazer seu pedido de cartões diretamente pelo portal web e solicitar via gerente de
produtos qual visual ou data comemorativa utilizar! Simples, fácil e rápido!

Acesse o menu “Cartão Cliente” na 
página principal da plataforma web e 
solicite seu lote de Cartão Presente!



Boas Vendas!

11 3620-8000
meajuda@frogpay.com.b r


