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A lop consulting desenvolveu um novo cartão de sócio para o Sport Lisboa e
Benfica, que permitirá a adesão a serviços e produtos nos pontos de venda
aderentes. Trata-se de uma iniciativa que se insere na estratégia de ativação do
Clube enquanto marca.

"Desenvolvemos um cartão POSA (Point of Sale Activation) vocacionado para os novos sócios do clube multidesportivo, em
parceria com a multinacional americana epay. Os cartões contêm um código de barras que é desbloqueado e ativado no ato da
compra à semelhança de um serviço pré-pago", esclarece o CEO da lop consulting.

As lojas Benfica, Worten, Continente, Jumbo, Intermarché, Media Market, El Corte Inglês e Repsol são, segundo a lop, os
principais pontos de venda aderentes, onde os apoiantes do clube poderão tornar-se sócios pelo valor 20 euros com a oferta de
24 Euros em quotas e cachecol oficial SLB.
briefing@briefing.pt
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