


Tudo que você precisa para saber o que 
seu cliente pensa sobre o seu negócio.

Ouvir o seu cliente 
nunca foi tão fácil!



Uma plataforma que te permite:

Quem Somos

Criar quantos formulários quiser;

Criar grupos para organizá-los de acordo com o 
seu interesse;

Relatórios com respostas e as estatísticas de 
cada um dos seus formulários ativos;

Compartilhamento exclusivo através de:

QR code URL My Code



Crie os seus formulários de pesquisa de forma 
simples e rápida;

Aumente o interesse do seu cliente em responder 
as suas pesquisas;

Ágil

Permita que seus clientes lhe diga o que pensa 
no exato momento em que consomem o seu 
serviço ou produto.

Por que usar o My Forms?



A ferramenta MY FORMS traz muita agilidade para a elaboração dos seus 
formulários. Quer sejam eles para uma pesquisa de campo, avaliação de 

atendimento, pesquisa de satisfação ou qualquer outra finalidade. Os nossos 
formulários vão dar a praticidade e velocidade que você precisa!

Por que usar o My Forms?

Ágil



Por que usar o My Forms?

Inteligente e Dinâmico

Obtenha os resultados computados 
automaticamente;

Aplicativos prontos para o seu gerenciamento.

Inove e amplie seus canais de comunicação 
com o seu cliente.

Imagem meramente ilustrativa



Chega de perder tempo analisando e somando respostas de formulários 
impressos! Os nossos formulários inteligentes geram os resultados 

consolidados de cada pesquisa de forma automática e independente.

Por que usar o My Forms?

Inteligente e Dinâmico



Distribua os formulários dentre o seu público-alvo com muita facilidade através 
de QR Code, links ou usando o Aplicativo MY FORMS APP que vai garantir o uso 
exclusivo do seu formulário em tablets e smartphones, ou obtenha o feedback 

dos seus clientes de forma mais dinâmica com os nossos totens através do 
aplicativo My Code.

Por que usar o My Forms?

Inteligente e Dinâmico



CASES
Exemplos de uso do My Forms



Imagem meramente ilustrativa

Pesquisa de Satisfação

Solução “all in one” (tudo em um)
Software de gestão + hardware plugin play para operação da tecnologia

Dados “on demand” (Sob demanda)
Relatórios gerenciais e consolidados dos seus formulários de pesquisa à 
disposição em tempo real.

Qualificação de usuários e serviços
Mapeie demanda e tendências dos seus usuários para antecipar ações 
entratégicas



Aplicações

Clínicas e Hospitais

Programa de avaliação de desempenho e satisfação 
do usuário  de Unidades de Saúde através do aplicativo 
My Code com os nossos totens .  

Imagem meramente ilustrativa

app My Code QR code



QR code URL

Aplicações

Bares e restaurantes

Com o aplicativo exclusivo do My Forms você pode 
criar um programa de avaliação de desempenho 
e satisfação do usuário para a sua rede de bares e 
restaurantes podendo gerar QR Codes ou URL 
compartilháveis com os seus clientes.



QR code URL

Aplicações

Com o aplicativo exclusivo do My Forms você pode 
criar um programa de avaliação de desempenho e 
satisfação do usuário na sua academia ou centro 
de treinamento, podendo gerar QR Codes ou URL 
compartilháveis para seus usuários.

Academias



Invista no crescimento do seu negócio

Planos



Planos

Software MyForms

Formulários ilimitados 

Perguntas por formulário 
ilimitadas

Respostas limitadas em até 3 
retornos

Compartilhe com QR Code, Link 
e MY CODE

Resultados automatizados

Suporte ao cliente por email

Sincronismo de 01 dispositivo 
por MY CODE

FREE TRIAL

R$ FREE

Software MyForms

Formulários ilimitados 

Perguntas por formulário 
ilimitadas

Respostas ilimitadas

Compartilhe com QR Code, Link 
e MY CODE

Resultados automatizados

Suporte ao cliente por email

Sincronismo de 03 dispositivos 
por MY CODE

STANDARD

R$ 99,00/mês

PREMIUM

R$ SOLICITAR COTAÇÃO

Incluso todas as funções do 
plano STANDARD

Indique quantos equipamentos 
(tablets ou smartphones) você 
deseja sincronizar em uso 
simultâneo através do MY 
CODE.

Totem com tablet 10” para 
coleta de informações direta 
com o seu cliente.

Plano ideal para você que possui uma 
rede de estabelecimentos e precisa 

coletar dados em cada ponto.



Inove e amplie os canais 
de comunicação entre 

você e o seu cliente!



Entre em contato conosco

Obrigado!

contato@hrzon.com.br

Tel: +55 71 3342.6700

Av. Tancredo Neves 1543, sala 202, 
Caminho das Árvores
Salvador - BA

Contate-nos!


