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Consórcio para barcos: Ademicon marca presença no Rio Boat Show
evento será de grande importância para a consolidação
da atuação no setor náutico. 'Ter um estande no Rio
Boat Show é uma oportunidade para a companhia se
tornar referência em crédito para a compra de jet skis,
barcos e lanchas. Somos a única empresa de
consórcios no mercado que oferece crédito sem a
necessidade de alienação complementar. Esse é um
dos nossos grandes diferenciais no segmento', afirma.
A ausência de entrada e de juros também são outras
vantagens na aquisição da cota, segundo Priscila Anjos,
licenciada da Ademicon em Niterói. 'O único valor
embutido na parcela é a taxa de administração, de
0,18% ao mês e com o aumento da taxa Selic, o
consórcio se torna opção bem vantajosa se comparada
a outras modalidades de crédito. O nosso objetivo no
Rio Boat Show é dar visibilidade às condições
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diferenciadas que a Ademicon pode oferecer na hora de
adquirir um bem. Enxergamos a exposição como o
primeiro passo para fortalecer o desempenho da marca
no universo náutico', explica ela que é responsável pelo

Com aumento da Selic, modalidade se torna opção

estande da administradora no Rio Boat Show.

vantajosa também para o segmento náutico
O supervisor comercial da Ademicon, Thiago Costa,
A Ademicon, maior administradora independente de

frisa que a administradora oferece um produto único no

consórcio do Brasil em créditos ativos, participa pela

mercado. 'Assim como a Ademicon foi pioneira no

primeira vez do Rio Boat Show até 10 de abril. Com o

consórcio de imóveis no Brasil, teremos o mesmo

objetivo de apresentar o consórcio como opção para o

pioneirismo no fornecimento de crédito para a compra

segmento náutico, a empresa está no evento com

de embarcações por conta dos nossos diferenciais.

estande exclusivo.

Nenhuma outra administradora de consórcio oferece as
condições que a companhia disponibiliza para a
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aquisição de um veículo aquático, como a não alienação

oferecendo condições especiais de compra, como

de bens, por exemplo'.

parcela reduzida em até 30% até a data de
contemplação, para aqueles que quiserem adquirir uma
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segmento de veículos, que oferece faixas de créditos

segmento de veículos automotores (que inclui veículos

mais amplas, de acordo com a necessidade do cliente.

leves, pesados e motos). O volume é 19% superior ao
registrado no mesmo período do ano passado. Somente

De acordo com Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO

a Ademicon, comercializou R$ 77 milhões em créditos

da Ademicon, a participação da administradora no

nesse segmento nos dois primeiros meses do ano. 'O
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consórcio de veículos oferece inúmeras possibilidades

formação do patrimônio e na realização de projetos de

de uso e queremos disponibilizar todo esse potencial

vida dos clientes.?Por meio da Ademicon Consórcio e

também para quem pretende adquirir embarcações',

Investimento, a empresa comercializa consórcios nos

afirma Tatiana.

segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e
serviços. Já com a Ademicon Administradora, outro

O evento

braço da holding, opera consórcios de grandes marcas
parceiras, como New?Holland,?Iveco,?Librelato,

O Rio Boat Show acontece na Marina da Glória durante

Mitsubishi e Suzuki. Além disso, administra o Consórcio
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edição, em 2019, passaram pelo local 35 mil visitantes.

Massa.?Seu portfólio conta ainda com home equity,

O objetivo do festival é apresentar as tendências e

comercializado pela Ademicon Crédito, e seguros. A

lançamentos do universo náutico. Além da exposição,

empresa, que tem o fundo Treecorp como um de seus

os visitantes poderão desfrutar do test drive de barcos,

investidores, tem atuação nacional e conta atualmente

lanchas e jet skis, assistir ao desfile náutico, assim

com 140 unidades de negócio distribuídas em 17

como acessar a vila gastronômica, espaços kids e

estados e no Distrito Federal.??

shopping náutico. Haverá também experiência na água
e outras atrações.
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Serviço

Assuntos e Palavras-Chave: ABAC - ABAC

Evento: Rio Boat Show
Local: Marina da Glória - Rio de Janeiro
Horário: 02/04:?14h às 22h
Dias da semana:?15h às 22h
Final de semana:?12h às 22h
Dia 10/04:?12h às 21h
Ingresso: R$ 80,00
Site: https://rioboatshow.com.br/
Sobre a?Ademicon????????
A?Ademicon tem 30 anos de mercado e é maior
administradora independente de consórcio do Brasil em
créditos ativos. A companhia entende o consórcio como
uma ferramenta de planejamento financeiro e também
um investimento, que possibilita a conquista de bens e
serviços com foco na geração de novos negócios, na

