TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO

(Força de vendas, E-commerce,
Logística de Entrega e Trade Marketing)

MÁXIMATECH
- Mais 1.300 clientes em todo o Brasil
- 35% dos atacadistas distribuidores do Ranking ABAD/Nielsen são nossos clientes
- Mais de 80 mil usuários ativos
- Os nossos clientes presentes no Ranking ABAD/Nielsen tiveram um crescimento de 12% em
seu faturamento, 3% acima da média do mercado
- R$ 22,6 bilhões foi o faturamento anual de nossos clientes presentes no Ranking ABAD/
Nielsen
MáximaTech - Conectando o distribuidor ao varejo. Simples assim.
PRODUTOS
Forças de Venda:

E-Commerce

Faça a venda, online e offline, integrada a qualquer
ERP, e toda a gestão do seu time comercial externo
com soluções de emissão de pedidos, catálogo digital,
pronta entrega, geolocalização, análise de desempenho
e autorização de preço.

Logística de Entrega

Venda online 24/7 e amplie suas regiões de atuação sem
precisar aumentar a equipe comercial. Crie campanhas
de marketing com e-mails, notificações e cupons de
desconto para estimular a compra de seus clientes.

Trade Marketing

Roteirize automaticamente suas cargas e reduza seus
gastos com combustível e desgaste da frota, além de
reduzir o tempo das entregas. Após a roteirização,
acompanhe as ações do motorista em tempo real e
controle cada um dos romaneios.

Controle os promotores de venda em campo, realize
pesquisas no PDV e identifique rupturas de gôndola que
atrapalham a venda de seus produtos. Trabalhe com
o modelo de loja perfeita e aumente a performance da
equipe de trade.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Desconto de 12% no valor de licença da solução de Força de Vendas para associados da ABAD / Filiadas.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• JC Distribuição/GO
• Nordil/PB
• Rio Vermelho
Distribuidor/GO
• Cabral e Sousa (BA)

• Bocchi Atacado/PR
• Dismelo/PA
• Grupo Nascimento/
BA
• Oesa/SC

•
•
•
•
•
•

EBD/SP
Disdal/DF
Frios Vilhena/AC
Brasil Distribuidora/RO
DEC Rio Piranhas/PI
Real Bebidas da Amazônia/
AM

Contato:
Selva Tassara –
www.maximatech.com.br
Diretora de Marketing
comunicacao@maximatech.com.br (62) 3412-2900
(62) 99231-3908 - WhatsApp
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Redes Sociais:
Facebook: maximatechbr
Twitter: maximatechbr
Youtube: maximatechbr

