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O Accerta é uma vitrine de profissionais. É um grande ponto de encontro para
empresas e consultorias que desejam contratar atendentes
e vendedores com
metodologia e com baixo custo de energia, tempo e dinheiro.
Site: www.accerta.io
E-mail: contato@accerta.io

Adwizard faz sugestões automatizadas que auxiliam na criação de anúncios, Monitora
os resultados das campanhas, alerta para ajustes para implementar correções com 1
clique.
Site: www.adwizard.com.br
E-mail: contato@adwizard.com.br

A Audit Brasil oferece diminuição do risco fiscal, auxílio na recuperação de crédito,
facilitação da contagem de inventário e alinhamento entre estoque fiscal e real por
meio da identificação e correção das inconsistências no quantitativo de estoque.
Site: www.auditbrasil.com.br
E-mail: comercial@auditbrasil.com.br

A B4U é uma plataforma da Unleash Projects que visa gerenciar as compras a fim de
poupar tempo para os varejistas, fazendo cotações de mercado, registrando as
informações importantes no processo de compras e se desejado realizando os pedidos.
Site: http://bit.ly/UnleashProjects
E-mail: b4ucomercial@gmail.com
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A Beer Mine está automatizando completamente o processo de venda de chope.
Oferecemos uma experiência extremamente conveniente ao consumidor, e rentável e
escalável aos proprietários.
Site: www.beermine.com.br
E-mail: contato@beermine.com.br

A Certimonitor oferece o monitoramento de certidões negativas de débito para
empresas. A plataforma é capaz de monitorar, notificar pendências e renovar
automaticamente a certidão federal emitida pela Receita Federal, um documento
importantíssimo para participação em processos licitatórios e ou comprovação de
situação financeira e fiscal da empresa.
Site: www.certimonitor.com.br
E-mail: falecom@certimonitor.com.br

A Clou é um Marketplace de Manicure, que leva a profissional até a cliente de uma
forma rápida, prática e cômoda. Oferecendo uma estrutura para a Manicure, com a
flexibilização da sua agenda, captação de novas clientes, aumento do faturamento,
oportunidade de receber pagamentos pelo aplicativo.
Site: www.clou.com.br
E-mail: otavio.brandao@clou.com.br

É uma plataforma de compras coletivas, em que, os clientes obtém descontos atrativos
para adquirir produtos e serviços do seu interesse e os empresários obtém volume de
vendas, gerando competitividade com grandes concorrentes de e-commerce e
visibilidade da marca.
E-mail: luasantosm@gmail.com
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O Contador Agora é uma plataforma digital que capta contadores especializados em
segmentos de mercado e une com os empreendedores/varejistas. Além disso, o
empreendedor/varejista que deseja abrir um negócio com um de nossos contadores
possui a abertura de sua empresa gratuita. Esse incentivo fortalece os pequenos
negócios que precisam apenas de um "pontapé" inicial.
Site: www.contadoragora.com
E-mail: contato@contadoragora.com

A plataforma Dr. Preços permite que oficinas mecânicas e consumidores finais
encontrem rapidamente o melhor preço para uma peça automotiva desejada, seja esta
nova ou usada, através do uso de chatbots em aplicativos como Messenger e
WhatsApp.
Site: www.drprecos.com.br
E-mail: contato@drprecos.com.br

A Eletrobio promove o ciclo de vida do produto por meio de um portal online, onde as
corporações podem cadastrar os lotes de equipamentos obsoletos e encontrar
compradores. Assim entregamos a possibilidade da instituição encontrar de forma
rápida uma solução lucrativa de descarte para os resíduos eletrônicos e beneficiar
milhões de pessoas que precisam de acesso à tecnologia e informação de baixo custo
por meio da reutilização e reciclagem.
Site: www.eletrobio.com.br
E-mail: santiago@eletrobio.com.br
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A Easy Loja é uma plataforma multicanal para aumentar suas vendas! De maneira
rápida e em poucos cliques, os itens da sua loja estarão disponíveis para que os
afiliados parceiros possam gerar renda extra através da indicação dos seus produtos.
Site: www.easyloja.com.br
E-mail: lucas@easyloja.com.br

A GIV auxilia o varejista por meio do gerenciamento de suas mídias sociais, postagens
profissionais, conteúdo direcionado para o público e canais digitais de comunicação com
seus clientes, gerando fortalecimento da marca e maior alcance na região.
Site: www.portalgiv.com.br
E-mail: ivycristinynb@gmail.com

Plataforma unificada para busca de produtos de decoração, oferecendo condições para
arquitetos especificarem móveis e objetos de maneira otimizada, facilitando a
comparação de preços, fabricantes, e rapidez para baixar os modelos 2D e 3D para
representação gráfica.
Site: www.homeshelf.com.br
E-mail: contato@homeshelf.com.br

TudON
A Intech Sales é um marketplace que trabalha com diversas áreas do varejo, como:
alimentação, supermercado, farmácia, conveniências, entre outros. Além de
proporcionar aumento de vendas, controla toda logística de entrega, permitindo que
todas as empresas vendam online e os empresários foquem na essência do seu
negócio.
Site: www.intechpiramide.com.br
E-mail: sac@intechpiramide.com.br
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Aplicativo em que os usuários se divertem com o time do coração e ganha prêmios por
meio de gamificação e os donos de bares e estabelecimentos lançam promoções
atraindo clientes e os fidelizando. O MyTeam conecta essas duas pontas: o usuários se
diverte, ganha prêmios e participa de promoções dos estabelecimentos, e os
empreendimentos divulgam seus negócios por vários canais ligados ao app aumentando
suas vendas.
App: http://onelink.to/myteam
E-mail: teoscalioni@gmail.com

Plataforma que ajuda os pequenos e médios lojistas a identificar a percepção do cliente
sobre sua loja, o comportamento de seus clientes e acompanhar seus concorrentes.
Site: www.nowvarejo.com.br
E-mail: rafael@nowobservatorio.com.br

O Pago App é a união entre anúncio, gestão e pagamento integrado e seguro em todas
as redes sociais e no WhatsApp. Une a conveniência da venda online nas redes sociais
com a praticidade da negociação do WhatsApp. Permite ao vendedor aumentar as
vendas, fidelizar o cliente e se aproximar do comprador, estando disponível 24h/dia.
Site: facebook.com/pagoapp
E-mail: bernardo@pagoapp.com.br

Peça Aqui é um Marketplace voltado para venda de autopeças, uma plataforma
completa onde o consumidor realiza a compra com maior comodidade.
Site: www.pecaaqui.com
E-mail: contato@pecaaqui.com

