
NOVAS EXPERIÊNCIAS VISA DIGITAL CONCIERGE PARA VIVER EM CASA

VISA DIGITAL CONCIERGE TEM NOVOS PROGRAMAS
PARA MELHOR ATENDER AS NOVAS NECESSIDADES

DO CONSUMIDOR EM CASA

ALIMENTAÇÃO

Acesso a experiências gourmet 
sem sair de casa

BEM-ESTAR

Amenize os efeitos do isolamento social 
cuidando-se física e mentalmente

ENTRE TENIMENTO

Diversão e entretenimento para 
toda a família sem sair de casa 

OCASIÕES ESPECIAIS

Experiências locais para criar 
momentos memoráveis 

Receitas 

Receitas fáceis de preparar, 
selecionadas por nossos 
curadores 

Vídeos de culinária 

Vídeos estrelados por chefs 
serão disponibilizados na 
plataforma Visa Digital 
Concierge 

Comida gourmet na sua casa 

Uma seleção de restaurantes locais 
que entregam em casa

Produtos frescos 

Compre ingredientes frescos on-line 
e receba-os em casa 

Guias selecionados 

Recomendações e receitas de família 
para você preparar em casa

Atividade física em casa 

Dicas especiais de aulas que vão 
elevar sua frequência cardíaca e 
treinadores renomados 

Entretenimento para a família 
sem sair de casa 

Guia exclusivo para as famílias 
usarem melhor seu tempo em 
casa, especialmente com as 
crianças 

Orientação educacional 

Webinários exclusivos com 
dicas educacionais 

• Como entrar na faculdade 
dos seus sonhos. Dicas de 
um ex-reitor da Universidade 
de Stanford 

•  Como os estudantes a partir 
do quinto ano podem 
antecipar sua preparação, 
mesmo estando em casa 

Presentes do mundo todo 
entregues localmente 

Presentes entregues em casa 

em datas especiais para que 

seus entes queridos saibam que 

você está com eles, mesmo que 

estejam distantes   

Sinergia com 
campanhas de 
marketing locais Visa 

Aproveite as campanhas 

de marketing locais para 

fortalecer a proposta de 

valor  

Eventos virtuais, aulas 
digitais 

• Mixologia 

• Dança 

• Arranjos florais 

• Outros em desenvolvimento 

Entretenimento virtual 

• As melhores séries e 

opções para todas as 

idades para a família 

maratonar 

• Explore o mundo de casa 

com um guia
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Estamos nos ajustando ao “novo normal”, ou seja, uma nova 
forma de interagirmos, comprarmos, trabalharmos, 
aprendermos e nos divertirmos. Assim, para melhor atender os 
portadores dos cartões Visa Platinum, Visa Signature e Visa 
Infinite, a Visa está adaptando e recalibrando os serviços do 
Visa Digital Concierge com novos programas, serviços e 
experiências exclusivas que podem ser desfrutados em casa. 

Visa Digital Concierge vai entregar virtualmente 

experiências de alimentação, entretenimento, 
bem-estar e ocasiões especiais criteriosamente 
selecionados. Os portadores dos cartões Visa Infinite, 

Visa Signature e Visa Platinum devem se registrar no 

www.visa.com/digitalconcierge para receber todos 

os conteúdos selecionados que o Visa Digital 
Concierge está oferecendo. 

MUSEO
VIRTUAL

O Visa Digital Concierge está disponível 24/7, 365 dias ao ano. Os portadores de cartão podem falar
via chat com um gerente de estilo de vida da Visaacessando www.visa.com/digitalconcierge 



Sobre a Visa. Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos – permitindo que 
pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. 
O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, 
em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. 

As informações, recomendações ou "melhores práticas” aqui contidas (as “Informações”) são fornecidas “TAL COMO ESTÃO", têm fins meramente informativos e não devem ser consideradas uma recomendação comercial, 
operacional, de marketing, financeira, jurídica, técnica, tributária ou de outra natureza. A Visa não se responsabiliza pelo seu uso das informações (incluindo qualquer tipo de erro, omissão, incorreção ou falta de tempestividade) 
nem por qualquer suposição ou conclusão extraída desse uso. A Visa não oferece nenhuma garantia, seja ela expressa ou implícita, e renuncia explicitamente a qualquer garantia de comerciabilidade e adequação a um 
propósito particular, a qualquer garantia de não violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros ou a garantias de que a informação está atualizada e isenta de erros. Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, a 
Visa não se responsabilizará perante um cliente ou terceiro por danos sob nenhuma teoria jurídica, incluindo, entre outros, danos especiais, consequenciais, emergentes ou punitivos, nem por danos referentes a lucros 
cessantes, interrupção nos negócios, perda de informações comerciais ou outra perda monetária, ainda que tenha sido alertada da possibilidade de tais danos ocorrerem. 

Fontes:
1. Visa Concierge é gerenciado pela TEN Lifestyle Management. 
2. Os serviços estão disponíveis na América Latina e no Caribe. 
3. O serviço de restaurante está disponível na América Latina e no Caribe. No Brasil, Argentina, Colômbia, México e Chile ele é oferecido por meio de serviços de entrega local identificados pelo Visa Digital Concierge. 
4. As aulas digitais estão em desenvolvimento. 

Entender os hábitos novos e 
emergentes do consumidor

Aprimorar seu go to market com 
serviços e kits de ferramentas de 

Marketing e Produtos

Identificar oportunidades para 
maximizar seus portfólios

Impulsionar a fidelidade dos clientes e 
o posicionamento dos produtos

A VISA ESTÁ AQUI PARA AJUDÁLO
Contate seu Visa Concierge para conhecer os benefícios disponíveis aos portadores 

dos cartões Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinite. Podemos ajudá-lo a:
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Desenvolvemos materiais com curadoria especial para 
você comunicar os programas Visa Digital Concierge 
com eficácia aos portadores de cartão. 

•  Kit de ferramentas com benefícios relacionados à COVID-19 
para o segmento de alta renda 

•  Vídeos e infográficos Visa Digital Concierge 

COMO ATIVAR 

Clique aqui para baixar o kit de ferramentas do segmento de alta renda 

https://bit.ly/3cyVZM7

