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Visão geral
Pet-Control é um sistema moderno de
identificação dos pets.

Além de ser uma medalha que identifica seu
pet com um QR Code único, é uma plataforma
digital para integrar tutores, veterinários, lojas
e todos os participantes do segmento.



Como impactamos o tutor
Ao adquirir uma medalhinha, o tutor poderá
criar um perfil para seu pet com os dados
relevantes do animal e informações de contato.

Se o pet se perder, ele facilmente poderá ser
identificado através do QR code na medalhinha
para então voltar para casa.



Com a câmera de seu
celular, faça a leitura do QR code
ao lado e veja o perfil da Mel!
Os smartphones mais modernos fazem a
leitura pelo próprio app da câmera, apenas
apontando para o código. Em outros casos, é
necessário fazer o download de
um leitor de códigos QR.



Veja mais
detalhes abaixo



Sempre em dia
O pet cadastrado ainda conta com uma
carteirinha digital e agenda pet que
armazenam e organizam todos os eventos,
consultas, medicamentos, entre outros.

Podendo ser acessado em qualquer
dispositivo com acesso à internet. 



Carteirinha digital
Seu pet com as vacinações e medicamentos
sempre em dia com os lembretes Pet-Control.

O registro médico pode ser verificado pelo
respectivo veterinário do seu bichinho.
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Agenda pet
Registrando os eventos do seu pet, você
será avisado com antecedência para que
não esqueça  nada que seja importante
para seu amiguinho: banhos, consultas,
medicamentos, ração, petiscos,
vacinas, você escolhe.



Descontos exclusivos
Selecione das petshops cadastradas, as que
você deseja receber promoções diariamente,
sendo elas online ou físicas.

Todos os dias serão lançados descontos das
suas lojas favoritas, fique ligado! 



Mas por que devo
identificar o meu pet?
Ninguém que teve seu pet perdido
imaginou que pudesse acontecer.
Com uma medalhinha de identificação
Pet-Control, as chances de encontrar
seu pet aumentam em 90%.



Feito para
os veterinários
Centralize gratuitamente todos
os dados de seus pacientes em
um só lugar, aumentando a
produtividade rotineira
de sua clínica.



Praticidade e agilidade

Registre os medicamentos
do seu paciente com muito

mais agilidade.

Facilmente acesse a ficha de
qualquer paciente, ou ainda
cadastre novos clientes.



Na palma da sua mão
No Pet-Control você vet tem controle dos
protocolos de atendimento e, se desejar,
o sistema irá automaticamente notificar
seus clientes das consultas ou
medicamentos necessários.



Seus clientes
sempre atualizados
Os tutores dos seus pacientes podem
acessar o Pet-Control para acompanhar
o andamento dos tratamentos, consultar
receitas e verificar os
medicamentos prescritos.



Lojista - Petshop
Ao vincular as medalhinhas vendidas ou
presenteadas, o lojista acumula informações
dos pets em forma de banco de dados.

O que irá gerar uma aproximação mais
definitiva com seus clientes.



Seus clientes nunca
estiveram tão próximos
Sem custo nenhum, é disponibilizado
para os lojistas um espaço no aplicativo
para notificar os tutores das promoções
e ofertas de produtos.

Sendo um impulsionador de vendas
gratuito para sua petshop.



Fale com a gente!
Qualquer dúvida entre em contato

conosco, ficaremos felizes em esclarecer.

A equipe Pet-Control agradece
pelo seu tempo.
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