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Мобільний додаток Auto Club 365 створений під 
егідою Першого соціального проєкту для 
автомобілістів України, який спрямований на 
комплексну підтримку всіх власників авто та 
автобізнесу. Auto Club 365 являє собою 
інтерактивну площадку з великим набором 
автоматизованих послуг, кожна з яких
еекономить час і гроші користувача.

МОТИВАЦІЯ           СТРАТЕГІЯ           ДИСКОНТ
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Метою проєкту є об'єднання топових 
гравців автомобільного ринку України в 
єдиному високоякісному програмному 
забезпеченні і впровадженні даного 
продукту в повсякденне життя цільової 
аудиторії.

Як підЯк підсумок - популярний інтернет 
Маркет з широким асортиментом 
безкоштовних послуг, знижок і вигідних 
пропозицій для кожного користувача 
додатку Auto Club 365.

Перший соціальний проєкт

МЕТА !

АUTO CLUB



КЛИЕНТЫ
Р Е З У Л Ь Т А Т И

ТИСЯЧ
ЗАВАНТАЖЕНЬ

400+
КОМПАНІЙ
І ПАРТНЕРІВ

430
ЗАПРАВОК
ПО УКРАЇНІ

16
ПОСЛУГ

90
ТРАНЗАКЦІЙ
В ДЕНЬ

1500





Приєднуйтесь до нашої команди і Ви ВПЕРЕД!

CLUB 365 Ваш персональний 
помічник 365 днів



Додаток Auto Club 365 пропонує Вам взаємовигідні умови 
співпраці.
Для цього Ви надаєте максимально цікаву знижку для 
Ваших майбутніх клієнтів і пересилаєте на нашу пошту 
(autoclub365ua@gmail.com) реквізити, адресу, перелік 
послуг і візуалізацію Вашого бренду (фірмові кольори, 
логотип, фото).
Наші Наші фахівці, в свою чергу, створюють презентаційний 
дизайн і інтегрують Вашу компанію в мобільний додаток. 
Після чого ми запускаємо комплекс заходів, спрямованих 
на підвищення лояльності і попиту користувачів до Вашої 
компанії і послуг, відповідно.

Як поЯк показує статистика співпраці з нашими існуючими 
Партнерами - кількість продажів їх товарів і послуг 
щомісяця зростає, паралельно зі збільшенням установок 
додатку на смартфони і зростанням довіри до Auto Club 365 
серед користувачів.

Будемо раді бачити і Вас серед наших постійних Партнерів!

ЗБІЛЬШИМО ПРОДАЖІ РАЗОМ!



Об'єднаймо всю Україну!

Інтерактивний майданчик з 
великим асортиментом 
послуг, кожна з яких 
економить час і кошти 
наших клієнтів.

Послуги
Знижки
Підтримка



Приєднуйтесь до нашої команди і Ви ВПЕРЕД!

Ми змінимо Ваше уявлення про 
якість та знижки!



Скачати
Приєднуйтесь і економте на послугах разом з нами.

Володіння автомобілем може бути цікавішим і доступнішим!
Об’єднайте всі автопослуги в одному додатку!

Від Києва до зірок

Отримуйте максимальний дисконт кожен день!

+38 066 412 81 72, +38 067 402 26 49              autoclub365ua@gmail.com            auto-star.net.ua+38 066 412 81 72, +38 067 402 26 49              autoclub365ua@gmail.com            auto-star.net.ua

КОНТАКТИ

ДИСКОНТ!


