


Os benefícios de hoje são iguais
os dos anos 70...
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...E continuam
com os mesmos
problemas

• Opções limitadas de uso
• Sem experiencia mobile
• Uso complexo para empresas
• Engessados



oi benefícios,
bem-vindos a 2020
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Benefícios
que você já
ama e usa
todos os dias



50% off

Promos em
seus lugares
favoritos

R$ 100
!

Receba seu
bonus, 
reembolsos e 
mais

Transporte
Multimodal. 
Use tanto no metro 
quanto para pedir
um Uber.

Vantagens de ser Caju!

O melhor vale 
alimentação e 
refeição. 
Vá em restaurants 
ou peça delivery!

Flexível, simples 
e na sua mão. 
Transfira entre 
categorias na hora!

Use serviços de 
streaming ou
aprenda algo
novo!
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Rede Caju Pré pago Visa

Wallet
s
Autorização

Meios de 
pagamentos

Checagem de saldo e regras de cada cliente

Saldos diferentes, um benefício

Aceitos em +2M de 
estabelecimentos

por todo Brasil
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Onde posso usar cada benefício?



Começar, é muito simples!

! " #Baixe o app!
Seu cartão virtual ja estara
disponivel! e seu cartão
fïsico logo logo chega

Ainda tem dúvida?
Dê uma olhada nos
posts da nossa central 
de ajuda ou mande um 
oi.

Começe a usar!
Saia para comer, recarregue
seu bilhete unico, pegue um
patinete, assine Spotify e
muito mais!!



Muito obrigado!!

oi@caju.com.br


