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Fica aberto ao público 24 horas por dia

365 dias por ano

Não tem férias e nem décimo terceiro

Atende milhares de clientes ao mesmo tempo 

Vende produtos e ingressos 24 horas por dia no automático

Aumenta a credibilidade da instituição

Destaca os atletas e dirigentes do clube

Destaca os patrocinadores e parceiros do clube

Notícias eclusivas através do blog

Faturamento automático através do sistema sócio torcedor

Vende assinaturas de transmissões ao vivo / Pay-per-view

SITE PARA CLUBES ESPORTIVOS
ALGUNS DOS BENEFÍCIOS

Check in de ingressos por aplicativo12

Meneghini Technology | Clubes Esportivos



Mais de 100.000

Ingressos disponíveis

por evento.

Cadastra mais de 100

eventos por mês.

Aceita pagamentos

via PIX, Boleto, Cartão

de Crédito e Débito.

INGRESSOS

SÓCIO

TORCEDOR

Recebe pagamentos recorrentes.

Número ilimitado de planos

Número ilimitado de sócios

torcedores.

Selo oficial para sócios torcedores

premium.

LOJA

Aceita pedidos 24

horas por dia.

Cadastro ilimitado de

produtos.

Integrado com os

correios.

SITE

Aumento no faturamento.

Mais credibilidade da instituição.

Aumento no número de patrocinadores.

Aplicativos poderosos integrados ao site.
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LOJA ONLINE
Venda produtos do seu clube 24 horas
por dia para todo o Brasil.

Com uma loja virtual o seu clube não estará limitado a uma rua ou
sala comercial. É possível vender produtos para todo o Brasil e tudo
oque você precisa fazer é colocar fotos do produto e descrição.
Posteriormente é só conferir quantos pedidos foram solicitados no
final do dia e despachar o produto via correio para o endereço do
cliente.



SISTEMA SÓCIO TORCEDOR
Através do nosso sistema sócio torcedor o seu clube receberá
pagamentos recorrentes de forma simples. Basta o torcedor
acessar o site do seu clube, clicar na aba "SEJA SÓCIO" escolher
o plano desejado e preencher o cadastro. Após preencher o
cadastro o torcedor estará escolhendo o meio de pagamento
recorrente que será debitado automaticamente todos os
meses o valor da mensalidade. Uma forma prática e eficiente,

sem a necessidade do torcedor repetir o mesmo 

 procedimento todos os meses. O sistema sócio torcedor chega
a representar até 80% das receitas anuais de diversos clubes.



Informar sua torcida deve ser algo profissional e nada
melhor do que um blog oficial do clube. Passe as
notícias através de uma fonte confiável para seus
torcedores e aproveite para publicar vídeos e imagens
nas publicações.

BLOG

Ao publicar uma notícia vincule a logomarca dos
patrocinadores, eles certamente irão sentir-se
valorizados e isso aumentará a credibilidade do
clube junto aos patrocinadores.

BLOG + LOGOMARCAS



A área exclusiva para logomarca de patrocinadores é fundamental em um site. É aqui que
você destaca seus patrocinadores e parceiros.

PATROCINADORES



Destaque os melhores momentos de uma partida
em uma área exclusiva para vídeos.

Entrevistas coletivas poderão ser publicadas em
um lugar específico do site.

PUBLIQUE VÍDEOS DE JOGOS
E ENTREVISTAS



A Meneghini Technology se destaca pela inovação e
ferramentas modernas integradas aos sites. Através da área
de membros os torcedores poderão ficar atentos a todas as
notícias do clube, adquirir planos, seguir uns aos outros e
fazer comentários nas publicações do blog.

A área de membros além de servir como uma interação
entre torcedores e clube. Serve para incentivar as pessoas a
se tornarem sócios torcedores. Cada sócio torcedor ganha
um selo que os diferenciará dentro da plataforma de
membros.

 

ÁREA DE MEMBROS



Sistema de Identificação

Quem se cadastrar no programa sócio torcedor, ganhará um selo digital.
Esse selo permitirá identificar o plano que o sócio torcedor adquiriu, se
esta ativo, inativo ou expirado. Assim poderá ser identificado no portão de
entrada do estádio e nas empresas parceiras do clube.

Os sócios torcedores que não pagarem a mensalidade em dia perderão o
selo na área de membros automaticamente até que seja regularizado os
pagamentos.

SELO DIGITAL



Muita gente desiste de ir assistir determinados eventos justamente pela fila que terá de
enfrentar para adquirir seus ingressos e entrar no estádio. Esse problema é rotineiro em
clubes que não contam com sistema de comercialização de ingressos online.

Com a Meneghini Technology o seu clube não vai mais depender de pontos físicos para
comercializar ingressos. O torcedor poderá comprar sem precisar sair de casa e
enfrentar transito, gastar combustível e nem mesmo esperar em filas. Basta acessar o
site do clube e escolher o tipo de ingresso que deseja adquirir. Após o pagamento o
torcedor receberá o ingresso de forma digital e também poderá ser impresso.

No dia dos jogos o torcedor poderá ir direto para o portão de acesso ao estádio e
apresentar o ingresso digital ou impresso. Após a verificação do QR Code o sistema  vai
identificar o comprador do ingresso. Assim que passar no QR Code o ingresso ficará no
sistema como utilizado, evitando assim possíveis cópias do mesmo ingresso e tornando o
sistema seguro de fraudes.

INGRESSOS



O site é indispensável em um país onde o público na internet vem crescendo consideravelmente. Pesquisa
mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet.

Dados são referentes a 2019 e representam um crescimento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018. Três
em cada quatro brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas.

Com a Meneghini Technology o seu clube ficará apenas a um clique de milhões de brasileiros. 



APLICATIVO
Se o objetivo do seu clube é dar um salto enorme
de qualidade o aplicativo será o caminho. Através
de um aplicativo os torcedores poderão comprar
produtos do clube, ingressos e se cadastrar no
sistema sócio torcedor de uma maneira bem mais
rápida e prática. Tudo ficará disponível na palma da
mão. Com um aplicativo o seu clube poderá
encaminhar notificações de próximos jogos,
disponibilidade de ingressos, lançamento de novos
produtos, entre outros. Também é possível tornar o
seu aplicativo uma rede social onde os torcedores
poderão enviar mensagens e conversar entre si na
plataforma.



Contamos com profissionais altamente capacitados para oferecer
os melhores sistemas para nossos clientes. Nossa equipe esta
sempre pronta para oferecer suporte em qualquer horário.

A Meneghini Technology vem contribuindo com o desenvolvimento do
esporte e ajudando clubes de todo o Brasil a ganhar a confiança de
patrocinadores e torcedores. Através de sistemas de qualidade possibilita
que os clubes tenham as ferramentas certas e uma boa aparência na
internet, oque possibilita um grande retorno financeiro aos clubes.

Somos referência na criação de sites com designer
de alta qualidade e sistemas completos para clubes
esportivos .

O que a Meneghini Technology faz

Oferecemos suporte 24 horas para nossos
clientes. Contamos com a melhor equipe.
Somos capazes de desenvolver sites e
aplicativos completos altamente rentáveis e
modernos. 

O que torna a Meneghini
Technology única

Por que a nossa equipe é incrível

Por que a Meneghini Technology é a empresa certa

QUEM SOMOS



Fale conosco
Adoraríamos falar sobre seu
novo site.

Whatsapp
(49) 9 9976-3167

E-mail
meneghinitechnology@outlook.com.br

Site
www.meneghinitechnology.com.br
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