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Завантаження
додатку Profi

Завантажте додоток Profi з 
магазину Apple або 
Google Play або 
відскануйте Qr-код нижче. 
Виберіть Українську мову в 
налаштуваннях телефону 
для персоналізованого 
досвіду.v

Створити
аккаунт

Створіть аккаунт у 
додатку Profi.

Кожна особа, яка 
підтвердить, що має 
більше 18 років і 
погоджується з 
правилами та умовами 
програми лояльності, 
може мати цифровий 
аккаунт Profi.



Безкоштовнийвхід
та аккаунт

Якщо ви вже 
завантажили 
додаток та у вас є 
створений аккаунт, 
підключайтеся Тут

Хочете створити 
новий аккаунт, 
натисніть тут

У вас є картка Profi, 
видана раніше 

Дані
аккаунта

Введіть номер 
мобільного телефону.
Увага! На цей номер 
телефону ви отримаєте 
код підтвердження!

Введіть свою адресу 
електронної пошти та 
перевірте параметри 
зв’язку.

Створить пароль
Натисніть ПРОДОВЖИТИ!



Перевірка
аккаунта

Введіть 6-значний 
SMS-код, отриманий 

на попередньо 
введений номер 

телефону.

Персональна
інформація

Введіть своє ім’я, 
прізвище, стать та 

виберіть день 
народження.

Після підтвердження 
правил та умов, 

натисніть кнопку
«Завершити профіль»



Улюблений
магазин

Важливо вибрати той 
магазин Profi, який ви 
відвідуєте найчастіше.

Цей крок є 
обов’язковим, без нього 
ваш аккаунт не буде 
активований.

Ваш улюблений 
магазин може бути 
змінений.

Знайдіть найближчий 
магазин Profi

СТАРТ

Це головний екран 
додатку

Звідси ви можете 
отримати доступ до:
Акцій, Ігор, цифрових 
бонусів, журналів Profi, 
а потім переглядувати 
постійно
ваш бонусний 
рахунок.



Спілкування у
Додатку

Центральним 
елементом додатку є 

розділ статей на 
головній сторінці.

Тут ви знайдете відео, 
статті, інформацію 

про ігри, підготовлені 
акції,

а також останні 
новини Profi.

Твій
профіль

У розділі вашого 
профілю ви можете 

вводити або 
керувати своєю 

особистою 
інформацією, 

змінювати угоди про 
зв’язок або повторно 

вибрати інший 
пов’язаний магазин.



Ваші акції у
Додатку

Ви бачитимете 
свої акції в 
додатку 
щотижня. Ці акції 
доступні
виключно для 
користувачів 
Profi.
Акції можна 
застосувати на 
касі лише після їх 
попередньої 
активації.

Ваші акції
на Картці

Ви можете 
скористатися акціями 
як за допомогою 
додатку, так і за 
допомогою фізичної 
картки лояльність Profi 
видана до кінця 2021 
року.

* Фотографії та пропозиції призначені для презентації.



Ігри

Грайте та перемагайте!

У додатку ви побачите 
доступні ігри на 

головному екрані.

Якщо ви виграли 
продукт, заберіть його 

безпосередньо в 
магазинах Profi

Бонус

Тільки учасники програми 
лояльності Profi, які є 

користувачами додатку, 
можуть отримати бонус за 
свої щомісячні транзакції.

Бонус поширюється на 
покупки, накопичені за 

календарний місяць.
Термін дії бонусу не 

закінчується!
Ви можете знайти деталі в 

умовах

Від 100 леїв до
199,99 леїв

Сума понад 100 леїв
(наприклад, від 120 леїв сукупної вартості,
на суму 20 леїв буде нараховано бонус)

Сума, що перевищує 200 леїв

Застосований
відсоток бонусу

Вартість бонусу
Сукупна вартісь
покупок в межах

календарного місяця

200 леїв

< 100 леїв



Цифрові 
ваучери

У своєму аккаунті або 
на головному екрані 
додатку ви можете 
переглянути всі свої 
ваучери у цифровому 
форматі.

Підключення до каси

Для того, щоб отримати 
доступ до всіх функцій 
додатку, необхідно та 
обов’язково увійти до 
каси у додатку.
Вхід здійснюється 
шляхом сканування 
QR-коду, який 
розміщений на видному 
місці на касі, 
натиснувши центральну 
кнопку на головному 
екрані
Сканування QR-коду 
має бути виконано 
перед завершенням
транзакції.



Оплата 
бонусом

При скануванні 
транзакції ви можете 

оплатити частково або 
повністю за рахунок 

бонусу, нарахованого 
на вашому рахунку в 

додатку.
Якщо ви цього бажаєте, 

просимо повідомити 
касиру бажану суму
і підтвердіть платіж.

Контакти

Ви можете зв’язатися з 
нами, якщо хочете 

поділитися своїм 
відгуком або потребуєте 

допомоги з 
функціональністю 

додатку




