
PIUUI PERSONALIZADO 
Sua logomarca, o nome e as cores da sua corretora, incorporados ao Piuui do seu cliente 

COMECE IMEDIATAMENTE 

Basta instalar o aplicativo Piuui Seguros (disponível para iOS e Android), 

fazer uma assinatura anual e começar a se relacionar com seus clientes de 

um modo completamente novo. 

Pensou que um aplicativo sofisticado seria um investimento 
muito alto? 

Esqueça isso! 

P: O que muda no meu relacionamento com o segurado? 

R: Absolutamente TUDO. Com o assistente Piuui personalizado, o seu 

cliente terá “contato” com sua marca várias vezes ao dia, de forma 

elegante, sempre protegendo a saúde e a segurança do segurado, seus 

bens e sua família. 

P: Como posso informar os dados das apólices aos segurados? 

R: Com o Piuui Seguros, todos as informações das apólices (inclusive 

datas de vencimento) são automaticamente enviados ao assistente Piuui 

dos segurados. 

P: E se você deseja usar cores ou fontes diferentes? 

R: Sem problemas! Você define suas cores e a sua logomarca no Piuui 

Seguros e o assistente Piuui dos seus clientes assume esta nova 

identidade visual. 

“ A corretora passa a fazer parte da vida do 

segurado, de uma forma elegante e 

fundamental. ” 

LINK PIUUI 

Para se conectar ao assistente Piuui do seu cliente, basta efetuar a leitura 

do QRCode (seu cliente pode enviá-lo a você por email). 

 

RELACIONAMENTO 
DE ALTO NÍVEL 

 

Seu cliente nunca mais o verá 

como “o corretor que faz o 

meu seguro”. 

 

O assistente Piuui 

personalizado, coloca a sua 

empresa no dia-a-dia do 

segurando, ajudando-o a 

cuidar do seu bem mais 

precioso: SUA FAMÍLIA. 

 

 

 



Poucos passos são necessários para efetivar o Link Piuui: 

1. Seu cliente deve clicar em “Configurações -> Link Piuui”; 

 

2. O aplicativo abrirá um email que deve ser enviado para a corretora de 

seguros (este email possui o link que permitirá a conexão entre o Piuui 

Seguros e o Assisnte Piuui); 

 

3. Ao clicar no link constante do email recebido, o corretor será 

encaminhado para uma página especial com o QRCode necessário 

para a conexão; 

 

4. Após efetuar a leitura do QRCode, Piuui Seguros enviará 

(automaticamente) os dados de conexão ao segurado. 

Se você ainda tiver qualquer dúvida, nosso promotor poderá ajudá-lo. 

DEIXE FLUIR 

Conforme você for utilizando o ambiente Piuui (tanto o assistente, 

quanto o Piuui Seguros), vai perceber os incontáveis benefícios para você 

e seu cliente.... 

Seu cliente também vai perceber os benefícios e não vai querer trocar de 

corretora nunca mais, permitindo a manutenção e a diversificação de 

seus contratos (inclusive com adicionais de seguros de vida, residencial, 

etc...) e aumentando seus rendimentos. 

SIMPLES ASSIM... 

                                  

 

 

  

 

Sua empresa protegendo a família do seu cliente 

Fale Conosco 

Dotter Brasil Ltda 

Av. São Jeronimo, 2303 – Americana – 

SP - Brasil 

+55 19 3462-7611 

contato@dotter.com.br 

www.dotter.com.br 


