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Descărcare 
Aplicație Profi

Descarcă aplicația Profi 
din Apple store sau 
Google play sau 
scanează Qr-codul de 
mai jos.
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Creare cont 

Creează un cont în 
aplicația Profi.
 
Orice persoană care 
confirmă că are 
peste 18 ani și este 
de-acord cu 
termenii și condițiile 
programului de 
loialitate poate 
deține un cont 
digital Profi.
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Dacă ai descărcat deja 
aplicația si ai un cont 
creeat conectează-te 
aici

Vrei un cont nou
apasă aici
 
Deții un card 
Profi emis anterior 
2022 înscrie-te aici 
Atenție cardul fizic este 
necesar pentru scanare. 

Logare și cont
gratuit
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Date cont

Introdu numărul de 
telefon mobil. 
Atenție! pe acest 
număr de telefon vei 
primi un cod de 
validare!

Inserați adresa de 
email și bifați 
opțiunile de 
comunicare. 

Crează o parolă 
Apasă CONTINUĂ
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Validarea
 contului

Introdu codul SMS 
din 6 cifre primit pe 
numărul de telefon 

înscris anterior. 
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Informații
 personale

Introdu numele, 
prenumele, sex-ul și 

alege ziua ta de 
naștere.

După confirmarea 
termenilor și 

condițiilor
apasă butonul 

“Finalizează profilul”
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Magazinul
preferat

Este important să 
alegi magazinul Profi 
pe care-l frecventezi 
cel mai des. 
Acest pas este 
obligatoriu, fară el 
contul tau nu va fi 
activat.

Magazinul preferat 
se poate modifica 
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START

Acesta este ecranul 
principal al aplicației

De aici poti accesa: 
Ofertele, Jocurile, 
bonurile digitale, 
revistele Profi și poți 
vedea în permanență 
contul tău de Bonus.
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Contul este creat!
Selectează magazinul preferat pentru a vedea
ofertele apropiate de tine. Acest pas este 
obligatoriu, fară el contul tau nu va fi activat. 
Magazinul asociat se poate modifica ulterior

Bine ai venit 
in aplicatia Profi



Comunicare
 în Aplicației
Un element central al 

aplicației este 
secțiunea de articole 

din pagina principală.  
Aici vei găsi filmulețe, 

articole, informații 
despre jocurile 

ofertele pregătite, 
precum și ultimele 

noutăți Profi. 

Profilul tău

În secțiunea profilul 
tău poți introduce 

sau gestiona 
informațiile tale 

personale, modifica 
acordurile de 

comunicare sau 
re-selecta un alt 
magazin asociat.
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Oferte tale în 
Aplicație

Săptămânal vei vedea 
în aplicație ofertele 
tale. Aceste oferte 
sunt accesibile 
exclusiv utilizatorilor 
aplicației Profi. 

Ofertele se pot aplica 
la casa de marcat 
doar după activarea 
lor anterioară.

Oferte tale 
Card

De aceste oferte poți 
beneficia atât cu 
aplicația dar și cu 
cardul fizic de 
loialitate Profi emis 
până la finalul anului 
2021.

*Pozele si ofertele sunt cu titlu de prezentare.



Bonus

Doar membrii 
programului de loialitate 
Profi care sunt utilizatori 

ai aplicației pot primi 
bonus în raport cu 

tranzacțiile lor lunare.

Jocuri

Joacă și câștigă! 
În aplicație o să 
vezi pe ecranul 

principal jocurile 
disponibile. 

Dacă ai câștigat un 
produs te rugăm să 

îl ridici direct din 
magazinele Profi 
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Bonusul se aplica la 
cumparaturile cumulate 

intr-o luna caledaristică. 
Bonusul nu expiră!

Găsești detalii în termeni 
și condiții

Valoare cumulată
cumpărături în cadrul

unei luni calendaristice

< 100 lei

Între 100 lei și
199.99 lei 0.5%

Sumă ce depășește 100 lei
(spre ex. din 120 lei valoare cumulată,

se va supune bonusării suma de 20 lei)

1%Sumă ce depășește 200 lei

- -

Valoarea bonusării Procent bonusare
aplicabil

> 200 lei



Bonuri
digitale

Din contul tău sau 
din ecranul principal 
al aplicației poți 
vedea toate 
bonurile tale în 
format digital. 
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Conectarea la casa de marcat
Pentru a accesa toate 
funcționalitățile aplicației 
este necesară si 
obligatorie logarea la 
casa de marcat din 
aplicație. 

Logarea se face prin 
scanarea QR-codului 
amplasat vizibil la casa 
de marcat prin apăsarea 
butonului central din 
ecranul principal 

Scanarea Qr-codului 
trebuie să se efectueze 
inainte de incheierea 
tranzactiei.
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Plata cu 
bonus

În momentul scanării 
unei tranzacții aveți 

posibilitatea să plătiți 
parțial sau integral cu 

bonusul acumulat în 
contul dumneavoastră 

din aplicație. 
Dacă vreți acest lucru 

vă rugăm să comunicați 
casierului suma dorită 

și să validați plata.
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Contact
Ne poți contacta 

dacă dorești să ne 
împărtăsești  

feedback-ul tău 
sau ai nevoie de 

ajutor în relație cu 
funcționalitățile 

aplicației.
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