TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO

(Gestão de Marketing e Vendas)

INVOLVES
A Involves é uma empresa catarinense focada no segmento de tecnologia para trade marketing.
Sediada em Florianópolis, tem como seu carro-chefe o Agile Promoter, uma solução SaaS
que favorece a gestão estratégica do ponto de venda, facilitando o monitoramento da equipe
de campo, a roteirização inteligente e o acompanhamento de performance da execução de
merchandising no PDV. Em dezembro de 2015, realizou a primeira edição do Agile Experience,
evento para profissionais de trade marketing que reuniu especialistas e clientes para debater
as melhores práticas para otimização de processos. Em 2016 o evento passou a ser aberto ao
público e contou com mais de 500 participantes. A empresa também
está à frente do Clube do Trade, portal que aborda temas palpitantes
do cenário de atuação do trade marketing e oferece conteúdo
educativo, exclusivo e gratuito aos profissionais do setor.
PRODUTOS

O Agile Promoter é uma plataforma de gestão de trade marketing e monitoramento de equipes de campo em
tempo real utilizada por empresas que atuam em segmentos como alimentos e bebidas, eletroeletrônicos,
informática e cosméticos. Instalada em Florianópolis (SC), a scale-up catarinense atua diretamente com
indústrias, distribuidores e agências especializadas em trade marketing. Atualmente, a Involves atende clientes
no Brasil, na África e em mais dez países da América Latina. A solução é operada por mais de 180 clientes,
totalizando mais de 17 mil licenças. Em 2015, o crescimento da empresa bateu a marca de 158%. Saiba mais:
www.agilepromoter.com.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
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•
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50 Brokers Nestlé
Cardeal Distribuidora
Diprosul
Disbal
Distribuidora Ruivo

•
•
•
•
•

RT Representações
L’Oréal
Red Bull
Multilaser
Fini Guloseimas

Guilherme Posada
Contato:
www.involves.com.br/pt guilherme.posada@involves.com.br
(48) 99923-9983

•
•
•
•

Cecrisa
Parati
Intelbras
Positivo Informática

Redes Sociais:
Facebook: Involves - Agilepromoter - Clubetrade

(11) 4063-6633
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