
CRM Turbo 
Turbine o relacionamento com seus 

clientes e aumente sua retenção! 



1 - Como o CRM aumenta a sua retenção?  
Talvez o efeito imediato mais perceptível de um bom CRM é na 
sua taxa de retenção.  

Muitas vezes, o cliente não sabe que o cancelamento do plano 
começa muito antes: no momento em que o cliente deixa de 
frequentar a academia.  

Quais são os benefícios de se ter um CRM eficiente? 

O CRM é uma ferramenta para 
gerar relacionamento!  

O relacionamento produz aumento nos seus resultados em 3 
setores fundamentais do seu negócio:  

Retenção Inadimplência  Vendas



Quem não frequenta, não tem resultados. Sem resultados, não 
valoriza o que está pagando e este cliente é um potencial 
candidato ao cancelamento.  

Por isso, criar réguas de relacionamento que entrem em contato 
com o aluno que não frequenta há uma semana, por exemplo, já 
promove a sensação de cuidado e preocupação.

Além disso, uma outra forma de aumentar a retenção é criar 
pontos de contato com o aluno:  

 Aniversário

Vencimento do 
treino 

Avaliação física 

 Mudança de 
nível 

Celebração por uma 
meta atingida 



Cada um destes gatilhos gera uma interação e seu aluno tem 
sempre a sensação de estar sendo assistido, acompanhado e 
orientado. E isso aumenta a sua percepção de valor, além dos 
resultados obtidos!  

Com isso, a tendência é um aumento significativo na sua taxa 
de retenção.  

Uma das causas mais sentidas de um bom CRM é a redução 
drástica da taxa de inadimplência.  

Isso, sem ocupar o tempo de algum colaborador fazendo o 
trabalho de cobrança.  

Quando você configura uma régua de relacionamento para 
lembrar seu cliente do vencimento do plano, envia o link para 
pagamento, se antecipa a algum problema que ele possa ter tido 
no cartão e outras situações, você reduz drasticamente a 
inadimplência da sua operação.  

Além disso, você também evita constrangimentos como o 
cliente ser barrado na catraca sem ter recebido nenhum 
contato anterior.  

2 - Inadimplência:  



Por e-mail, notificação no app e SMS, seu cliente é contactado e 
de forma simples, consegue regularizar o pagamento, que 
muitas vezes, pode não ter ocorrido por algum equívoco no 
banco ou no cartão de crédito.  

Temos diversas opções de gatilhos de contato, que automatizam 
seu relacionamento com o cliente e evita que a inadimplência 
seja um problema na sua vida.  

Quem pensa que o CRM só funciona para quem já é cliente está 
enganado!  

Principalmente se você já faz vendas online!  

Por meio de estratégias baseadas em réguas de relacionamento 
automatizadas, desde o momento em que a pessoa se cadastra 
no site da sua academia, ela começa a receber mensagens 
suas:  

Tudo o que demonstra a sua preocupação com a saúde e 
bem-estar do seu futuro cliente.  

3- Vendas  

Dicas Lembretes Convites



Temos um produto pronto para deixar o seu CRM turbo, 
acelerando seus resultados nessas 3 frentes!  

Facilitando ainda mais a sua vida e tornando sua gestão mais 
eficiente e lucrativa!  

É uma forma de usar o EVO de forma ainda mais eficaz e 
inteligente. 

AGORA, A MELHOR DE TODAS AS NOTÍCIAS:  


