ACCON

A RAINHA DAS 5
ESTRELAS
PLATAFORMA DE DELIVERY

DEIXE SEUS
CONCORRENTES
IRRITADOS
TENHA A MELHOR PLATAFORMA DE DELIVERY QUE O
SEU VIZINHO NÃO TEM E COM TODAS AS
FUNCIONALIDADES QUE O SEU MARKETPLACE TEM!

Nós acreditamos que tecnologia é um meio de simplificar e gerar
seus melhores resultados.
Entregamos nossa busca pela melhor experiência de compra
entendendo o seu cliente.
Garantindo a Plataforma de Delivery sempre mais atualizada do
mercado.

A OPORTUNIDADE
SEU DINHEIRO NÃO PODE FICAR SÓ COM ELES.

Abertura de um novo canal de vendas
Redução em média de 30 a 40% de custos mensais de
comissionamento de marketplaces
Diversos módulos que possibilitam a compra de impulso
e a recompra inteligente
Integração sem custo adicional com seu sistema de
loja, evitando erros, desvios e custos extras com
funcionários

A SOLUÇÃO

SEU APP
Nós oferecemos a mais atualizada
Plataforma de Delivery do mercado,
totalmente integrável com o seu
sistema de loja.

FÁCIL DE PEDIR
Experiência de compra semelhante
aos marketplaces, aumentando a
conversão.

ENTENDER SEU CLIENTE
Módulo exclusivo para a análise do
comportamento de uso e compra
alinhado a metrificação do
marketing

BAIXO INVESTIMENTO
Custo mensal fixo por loja com
replicação das suas taxas de cartão

O APLICATIVO DA SUA MARCA
Aplicativo nativo para as plataformas Android e iOS
com sua identidade. Site mobile 100% compatível com
navegadores do Facebook/Instagram, além de uma
versão para computadores.

UX E VENDA ÁGIL
Interface respeitando as boas práticas de user
experience (UX) alinhada com o hábito de compra já
consolidado pelos principais marketplaces brasileiros.
Contamos ainda com várias funcionalidades como
Login via Facebook/Google, Peça de novo e Smart
buttons para oferecer sempre a compra mais rápida e
simples possível.

O PRODUTO
É MUITA GENTE INTELIGENTE TRABALHANDO PARA VOCÊ
Dashboard com autodiagnóstico e sinais vitais da opreção consolidada ou loja a loja
Módulo exclusivo de análise de todo o uso da plataforma pelo o seu cliente trazendo as origens de tráfego,
campanhas e comportamento
Cupons e vouchers de desconto com agenda, restrição de lojas e produtos
Notificações Push com agendamento para marketing e transacionais para todas as evoluções do pedido
Área de entrega com importaçã̃o via KML (Google Maps) ou raio e Módulo de avaliação do pedido intuitivo
Banners inteligentes com ações customizadas e restrição de horário e loja
Produtos com preços individualizados por loja, horário de funcionamento, promoção e fácil gestão
Suporte a multilojas com configurações individualizadas de integradoras de pagamento (Cielo, Rede, Stone
(via PagarMe), GetNet, Ticket Refeição e Sodexo/VR/Alelo (via Mundipagg)), integradoras logísticas (Loggi,
Lalamove, Play Delivery, Bora Bora, Click Entregas, Box Delivery, Bee Delivery, Jogo Rápido, Foody) e
integrações com PDVs/HUBs (Totvs, Eclética, Saipos, eComanda, Hubster, Menew, Sischef, dentre outras)
API para integração com o seu sistema de loja
Programa de fidelidade customizável para modalidade cashback e modalidade de agendamento de pedidos
Integração com as ferramentas de marketing e metrificação como Firebase, Facebook Pixel, Google
TagManager e Analytics
Divulgação automatizada para clientes via e-mail ou SMS*
Fácil de exportação via Excel dos principais dados de clientes, pedidos e produtos da ferramenta

DIFERENCIAIS
GENTE FELIZ ENTREGA SEMPRE MAIS

SUPORTE PREMIUM

MELHOR UX DO MERCADO

MARKETING INTEGRADO

ESCALABILIDADE E SEGURANÇA

Nossa equipe de setup irá
acompanhar seu processo
ajudando e passando
referências do mercado e de
clientes que estão encantando.

Estamos sempre buscando a
melhor experiência de compra
do mercado para o seu cliente

Nós entendemos a
importância dos dados e por
isso somos integrados com os
principais ferramentas de
tráfego e campanhas

Utilizamos seviços de Data
Center da AWS e Azure para
garantir disponibilidade e
qualidade para sua operação

QUEREMOS QUE VOCÊ USE E VEJA

BAIXE OS APPS

ACESSE O SITE

O PORTAL

Versão iOS

https://delivery.accon.app

https://portal.accon.app
Login: accon@accon.com.br
Senha: Accon2125

INVESTIMENTO
ANDE DE MERCEDES A PREÇO DE UBER
Nossa plataforma trabalha por assinatura mensal por loja e está dividida
em dois planos: Padrão e Redes & Franquias.
A mensalidade é cobrada por loja no valor de R$ 299,00, sem limite de
pedidos com faturamento à vencer com início somente na publicação da
plataforma.
Ambas as taxas podem ser pagas via Boleto Bancário ou Cartão de Crédito
Para franquias e redes operamos com uma tabela decrescente de
mensalidade de acordo com o volume de lojas
Prazo médio de implantação é de 3 a 5 dias úteis

JUNTE-SE A NÓS!

R$ 32 MILHÕES
COMERCIALIZADOS MENSALMENTE

Mais de 1560 pontos já instalados.
Mais de 420.000 pedidos online por mês.

LET'S TALK!
COMO NOS ENCONTRAR

FALE AGORA COM UM CONSULTOR

(11) 97397-3382
ESCRITÓRIO SÃO PAULO

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, N° 550, 4º Andar,
Conjunto 42

Mais informações em

ACCON.COM.BR

ESCRITÓRIO GOIÂNIA (MATRIZ)

Av. T-9, N° 251, Ed. Inove, A801
EMAIL

contato@accon.com.br
ESTE É UM PRODUTO DA ACCON SOFTWARE
(CNPJ: 13.347.897/0001-76)

