QR CODE DINÂMICO
O CÍDIGO QUE TRABALHA POR VOCÊ

GERADOR DE QR CODE DINÂMICO

O QUE É QR CODE?
QR Code é um tipo de código de barras com grande capacidade de
armazenamento de informações. Pode ser facilmente escaneado usando a
maioria dos telefones celulares equipados com câmera ou mesmo na tela do
computador, ou ainda utilizando uma webcam. Esse código pode conter um
texto, um link pra um site, um endereço comercial, um número de telefone, uma
localização georreferenciada, um e-mail, um contato, ativar o whatsapp, conter
um cartão de visita, enviar um SMS e muito mais!
Sua utilização tem se popularizado nas mais variadas aplicações e situações.
Empresas de todo porte já vêm usando inclusive em campanhas publicitárias e
em publicações, fornecendo informações complementares sobre produtos ou
ações comerciais. As possibilidades são infinitas, basta criatividade.

O QUE É QR CODE DINÂMICO?
Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade e
podem ter suas informações editadas e alteradas a qualquer hora, mesmo depois
de terem sido criados e impressos. Isso significa que é possível alterar a informação
contida em um código QR Dinâmico a qualquer momento e quantas vezes forem
necessárias, sem precisar gerar e imprimir os códigos novamente. Códigos QR
Dinâmicos proporcionam uma considerável economia de recursos, além de
poder reutilizar todo o material já produzido, quando da necessidade de
atualizações ou alterações do conteúdo dos mesmos.

COMO É QUE O QR CODE É ESCANEADO?
A decodificação de QR Codes não precisa de
mais que um telefone celular ou tablet e um leitor
de códigos QR instalado. Também é possível
digitaliza-los a partir de uma webcam ou de um
aplicativo para notebook ou desktop.
Esses leitores de código QR estão disponíveis
gratuitamente para transferência em todas as
lojas de aplicativos. Para digitalizar o código,
basta iniciar o aplicativo e esperar até que a
câmera o detecte automaticamente. Em
segundos, o conteúdo codificado será exibido
na tela. Você poderá medir a qualidade do
aplicativo consultado a média das notas de
comentários nas lojas de aplicativos.
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O incrível potencial
do QR CODE Dinâmico
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AFINAL, O QUE É QR CODE DINÂMICO?
QR Code Dinâmicos, de uma forma geral, são QR Codes comuns, diferenciando-se no
entanto na maneira com que eles contém as informações.
Um QR Code comum contém a informação expressa diretamente em seu código
(gráfico) e é válido enquanto tal informação também seja válida. Logo, não é possível
reaproveitar um QR Code comum ou estático para veicular uma informação diferente da
qual o mesmo foi criado.
Por exemplo: se você criou um QR Code estático contendo o endereço da sua empresa
e no decorrer do tempo sua empresa mude de endereço, o QR Code criado se tornará
inútil, pois é impossível editar as informações contidas no mesmo.
Isso não acontece com os QR Codes Dinâmicos pois trazem expressa em seu código o
local onde a informação a ser divulgada está armazenada. Assim sendo, mesmo que se
altere a informação ou o local da informação armazenada, em nada interfere ou altera
a parte gráfica do QR Code Dinâmico.
Tomando o exemplo acima, ao utilizar um QR Code Dinâmico, sua empresa poderá
mudar de endereço quantas vezes forem necessárias sem que com isso o QR Code
Dinâmico sofra qualquer alteração. Ele permanecerá válido e veiculará a informação
atualizada e correta.
Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade. Proporcionam
uma considerável economia de recursos, além de poder reutilizar todo o material já
produzido, quando da necessidade de atualizações ou alterações do conteúdo dos
mesmos.
QR Codes dinâmicos podem ser pintados, impressos , adesivados ou produzidos de
forma permanente, pois podem ser reutilizados ou editados a qual tempo, sem que com
isso haja qualquer alteração da parte gráfica do código.
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Maior proximidade com seu eleitor
• Sua campanha entregue em mãos
• Campanha ecologicamente correta
• Não utiliza papel
• Não utiliza internet
• Não utiliza operadora
• Eleitor pode replicar para seus pares
• Informação pode ser atualizada
• Despertar atenção e curiosidade
• Perfeitamente legal
• Aplicável em outdoors, banners, cavaletes
• Pode ser lido a boa distância

Baixo custo, grande
alcance e multiplica a
distribuição do seu
material de campanha
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Um pouco sobre a
ClickTools TI e o PrintPIX

GERADOR DE QR CODE DINÂMICO

O QUE FAZEMOS?
Geração de QR Code Dinâmico: Geramos, armazenamos e mantemos em nosso
banco de dados os QR Codes, e as informações a eles associadas, gerados por
nossos clientes. Mantemos armazenadas todas as etiquetas geradas,
disponibilizando-as a qualquer tempo ou sempre que seja necessário.
Também prestamos assessoria e consultoria junto aos nossos clientes na busca da
melhor forma de utilização do QR Code em sua necessidade.
Relatórios Estatísticos: Fornecemos aos nossos clientes, através de relatórios online,
posição absolutamente realista da utilização e dos resultados da aplicação do
QR Code, fornecendo o a cidade, coordenadas, data, hora e quantidade de
vezes que o QR Code foi escaneado(lido), através de relatórios online que pode
ser acessado a qualquer tempo pelo painel do cliente.

PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Acesse o site PrintPIX.com.br, selecione o plano desejado ou acesse a página de
planos especiais por volume de códigos, preencha o formulários e envie. Sua
conta será ativada em até 2 horas.

• www.clicktools.com.br
• clicktools.br@gmail.com
• Fone: 11 3379-0155
• Whatsapp: 11 97970-2461
• Skype: agenciaclicktools
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