
A SaveCash vem com uma proposta colaborativa, envolvendo 
parcerias com promotores que vão alcançar uma renda digna, 
ajudando os estabelecimentos de seus bairros a aumentarem o 
faturamento. Tudo para ter o melhor atendimento, garantindo a 
melhor usabilidade da plataforma. Acreditamos que assim todos 
devem alcançar seus benefícios, principalmente a sociedade.  

Gostei: 
quero me tornar
um promotor ! 

Vantagens de
entrar para o time

Seja nosso parceiro
nessa jornada para

mudar o 
Temos uma missão para você! Nosso objetivo é 
construir um negócio rentável e de ajuda mútua, 
visando um propósito maior: a Transformação 
Social. Vamos atender milhares de estabelecimentos 
e nesse momento precisamos de você para levar a 
SaveCash além, garantindo o crescimento da rede de 
estabelecimentos e o engajamento da sociedade em 

torno de nossos benefícios. 

A SaveCash é resultado de um sonho. Em 2012, Fabian Ariel Bourscheidt 
iniciou o desenvolvimento da primeira versão de um sistema de Cashback 
por partição de resultados. Obteve rápido sucesso na captação de 
usuários, mas a plataforma era extremamente simples e não suportou o 
modelo de negócio. Em 2020, com a plataforma reformulada, voltamos a 
operar com um modelo de negócio inédito chamado SaveCash. 

O que é SaveCash? 

PROMOTOR

Não precisa ter carro 
Você faz seu horário
Trabalhe no seu bairro 

Resumindo: somos uma rede de benefícios. Oferecemos 
uma relação única de ganha-ganha com toda a sociedade, 
estabelecimentos, usuários, indústria e a área social. Para 
nós, todas as esferas da sociedade precisam ser 
beneficiadas. Além disso, nosso propósito é gerar empregos 
e aumentar o lucro dos estabelecimentos parceiros. Ao final 
desse Guia, você vai entender como nós operamos e estará 
pronto para fazer parte do nosso time! 

A simples tradução já define o que é Cashback: 

        Dinheiro 

       de Volta 
A cada compra que o Usuário faz usando o sistema SaveCash, 

ele recebe parte do valor pago em Dinheiro de Volta.  

Uma nova forma de trabalho para gerar sua renda mensal de acordo com 
suas necessidades. 

Após conhecer a nossa proposta, basta firmar o contrato com a SaveCash e 
nós oferecemos o treinamento adequado para você alcançar seus 
objetivos. 

Para a SaveCash cada p r o m o t o r  é único. Você vai aprimorar seu 
conhecimento em atendimento ao cliente e prestação de serviços, além de 
implementar o Marketing Seguro dentro dos estabelecimentos que 
cadastrar. 

Sua rotina será de fidelização de clientes e diálogo contínuo com os seus 
parceiros cadastrados, assegurando aumento de ticket médio para os 
estabelecimentos indicados por você. 

Nos bairros dos promotores que se destacarem serão criados projetos de 
impacto social transformador, melhorando a vizinhança como um todo.  

Cumprindo todas as rotinas ensinadas pela SaveCash, seu retorno 
financeiro será permanente.

Leia o nosso artigo Ajudar faz bem!

Clique aqui e entenda melhor o papel do promotor

A SaveCash oferecerá treinamentos ao Promotor  para se qualificar e atuar 
dentro do nosso modelo de negócio.  Assim, o promotor passa a ser responsável 
pelos estabelecimentos que indicar, trazendo soluções e alternativas para 
melhorar o desempenho desses locais. Além disso, o promotor vai implementar 
os materiais gráficos da SaveCash, como cartazes, adesivos e etc., para serem 

usados como uma parte da estratégia de marketing.  

Como você trará

para o time SaveCash?

Leia mais sobre Marketing Seguro

Como promotor , você será responsável pelo ”cara a cara” com nossos 
parceiros, interagindo e vendo na ponta os resultados e as dificuldades 
que os estabelecimentos passam. É seu papel cadastrar os 
estabelecimentos, treinar os operadores e se identificar como a linha 
de frente da SaveCash. Sua remuneração será exclusivamente atrelada 
ao sucesso do estabelecimento, de uma maneira bem simples:  

O p r o m o t o r  ganhará uma parte de cada venda, 
lançada pela plataforma, dos estabelecimentos que ele 
indicar. Ou seja: quanto mais cadastrar, mais ganhará.   

A SaveCash também indica estabelecimentos para 
que você possa prospectar novos clientes, basta 
desenvolver o trabalho com excelência. 

Seus ganhos
serão 

O retorno é permanente na SaveCash.

Quando você se torna um promotor, fideliza um estabelecimento e o auxilia 
para crescer conosco, ganha um percentual sobre a indicação do valor total 
faturado pelo estabelecimento, através do sistema SaveCash. Assim, sua renda 
será garantida! A rotina do promotor passa a ser:

Cadastrar o estabelecimento e treinar o operador apoiando no 
cadastro de usuários. 

Acompanhar o desempenho e monitorar o operador, por isso 
sua visita ao estabelecimento indicado deve ser frequente, 
garantindo o desempenho da SaveCash e garantindo sua renda 
contínua. 

Caso necessário, implementar mudanças e propor alternativas 
para aumentar o ticket médio do estabelecimento.  

Nesse sentido a meta é inicial é cadastrar 20 estabelecimentos 
por mês. Ou seja, cadastrar 1 por dia, realizando no mínimo 6 
novas visitas diárias a novas oportunidades.

Agradecemos
a leitura!
Acesse seu e-mail e confira as datas de webinars 
para se tornar um promotor. Enviamos um 
conteúdo especial para você entender melhor a 
nossa proposta e entrar para o Time SaveCash. 

O Sistema SaveCash funciona sem app, apenas com uso de WhatsApp ou SMS. 
Se o cliente pedir SaveCash recebe mensagem infomando o crédito recebido e 
de qual estabelecimento. Isso permite acesso a partir de aparelhos de celular 
mais simples, contando com um app completo para sua experiência e 
segurança em smartphones. Aplicativo disponível para download nas lojas da 

Apple e Google Play: baixe agora! 

COM A SAVECASH
VOCÊ GANHA 

Confira o artigo
Oportunidade para Quem Precisa


