
Bem-vindo ao
tutorial do APP
SOBERJ!
Este documento tem tudo que você precisa
saber para navegar em nosso aplicativo.



Buscando proporcionar cada vez mais benefícios para nossos Associados,
a SOBERJ oferece convênios com  estabelecimentos de:

Saúde

Odontologia

Bares e Restaurantes

Bem Estar

Arte e Cultura

Educação

Farmácias

Serviços

Turismo

Comércio



Conheça nosso
aplicativo



2. Confirme seus dados
Faça login com seu CPF e data de

nascimento. 

1. Baixe o APP da SOBERJ
Baixe o APP da SOBERJ. 

Disponível nas lojas de aplicativos Apple
Store e Google Play.

3. Pronto!
Agora é só aproveitar os

benefícios do aplicativo SOBERJ.

Como Usar?



Home

 Notícias;
 Clube de vantagens;
 Convênios.

Essa é a página inicial do aplicativo.
Nela você tem opções de acessar:



Perfil
Para acessar o perfil com as
informações do usuário, basta clicar no
botão com seu nome no canto superior
direito da tela.



Carteira
Virtual

Para acessar a carteira virtual, basta
clicar em carteirinha no canto inferior à
esquerda e a mesma será gerada.
Quando necessário, basta apresentá-la
nos estabelecimentos conveniados.



Notícias
Nessa aba, você tem acesso a 
 informações relevantes do cotidiano,
sobre os nossos convênios e  as
novidades semanais sobre os
descontos oferecidos pelos nossos
parceiros do clube de vantagens.



Clube de
vantagens

 O clube oferece para seus associados
descontos exclusivos e vantagens em
lojas físicas e e-commerce. São mais
de 1500 ofertas e 1250
estabelecimentos.



   Baixe o APP da SOBERJ

Baixe o APP da SOBERJ,
faça login com seu  CPF e

data de nascimento. 

01  Confirme seus dados

Confira e confirme seus dados. Em
caso de divergência nos dados não
editáveis, favor entrar em contato

com suporte@soberj.org.br

02 Pronto!

Agora você já é membro do
clube. 

03

Como entrar?



Desconto aplicado  Selecione a loja01

Escolha o
estabelecimento que

você deseja.

02

Clique em usar o desconto
e em seguida ir para o site.

  Usar desconto

Como usar o desconto
online

03 04 Pronto!

Agora é só escolher o
produto e aproveitar os

benefícios ou descontos.

O desconto será aplicado e
você será direcionado para o

site do estabelecimento
escolhido.



Faça o Check-in  Selecione a loja01 02 03 04

Como usar o desconto em
loja física

Escolha o
estabelecimento físico

que você deseja.

Clique em: "Usar
desconto"

  Usar desconto Pronto!

Agora é só informar o
código  e aproveitar os

descontos.

Ao realizar o check-in,
será  gerado um código.



Convênios
Nessa aba, você tem acesso as
empresas conveniadas à SOBERJ e
seus respectivos descontos. 
É bem fácil, conforme mostra o passo
ao lado.



Clique na categoria
desejada.

Selecione a
subcategoria.

Selecione a cidade de
preferência.



Selecione o
estabelecimento.

Nessa aba é exibido o
benefício oferecido no

estabelecimento.

Agora para usar seu benefício, basta
comparecer ao estabelecimento
escolhido e apresentar sua carteira e
aproveitar!

Pronto!
Viu como é fácil? 



SITE SOBERJ

Baixe nosso aplicativo e
aproveite os benefícios!

INSTAGRAMWHATSAPP SOBERJ

https://www.soberj.org.br/
https://www.instagram.com/novasoberj/
http://encurtador.com.br/ptILP

