CONHEÇA O

GESTÃO DE PARQUES
E CLUBES BY TRÍADE
Tecnologia para gestão de clubes,
parques e atrativos turísticos para
fazer seus clientes mais felizes.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

A melhor experiência de uso também precisa fazer parte do seu pacote de vantagens. Apresentamos o Gestão de Parques
e Clubes by Tríade, uma plataforma integrada e especializada na gestão de clubes, parques e atrativos turísticos que oferece
uma gestão completa e flexível, em módulos compostos a partir das características do seu negócio. Isso significa maior
aderência às suas necessidades e escalabilidade ao longo do tempo. Tudo para sua gestão ser ainda mais eficiente
e seus clientes desfrutarem do que há de melhor no seu empreendimento.

GESTÃO MODERNA E INOVADORA COM O SOFTWARE NÚMERO 1 NO BRASIL PARA
CLUBES, PARQUES E ATRATIVOS TURÍSTICOS.

CLUBES

PARQUES E ATRATIVOS TURÍSTICOS

SÓCIO-TORCEDOR

Atraia mais sócios e aumente a popularidade
do seu clube. Os clientes MultiClubes by Tríade
são premiados nacionalmente pela excelência
na gestão de seus processos.

Inspirada nos melhores parques do mundo,
a tecnologia de ponta do Gestão de Parques
e Clubes by Tríade proporciona experiências
muito mais divertidas aos seus clientes.

Conte com uma plataforma totalmente
integrada, para que seu time esteja muito
mais próximo do torcedor. Toda autonomia
que seu sócio precisa para se preocupar
apenas em torcer.

Ofereça mais vantagens com o Gestão de Parques
e Clubes by Tríade.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato em um
único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções para clubes,
parques e atrativos turísticos
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP
Controle total: gerencie as diversas áreas e processos do seu negócio
a partir de módulos para administração e atendimento; atividades
financeiras; autonomia aos clientes via recursos, como portal do sócio
e aplicativos; locações de espaços e armários; controle de acesso
e estacionamento; consumo; motor de vendas; gestão esportiva;
e muito mais
Inteligência de negócios: mapeie o perfil de cada cliente, tenha um
relacionamento mais próximo e tome decisões mais precisas com
um recurso de BI nativamente integrado ao sistema

Adquira o Gestão de Parques e Clubes by Tríade com a TOTVS
e ofereça a melhor experiência de uso para seus clientes.

multiclubes.com.br

totvs.com

