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Consórcio Iveco sorteia 6 veículos da marca
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E oferece condições especiais na Fenatran 2022. Marca

realiza sorteio durante o evento, considerado um dos

principais do setor no país.

O Consórcio Iveco, administrado pela Ademicon,

participa da Fenatran 2022, uma das principais feiras de

transporte e logística do mundo, que acontece entre os

dias 07 e 11 de novembro(segunda a sexta-feira), em

São Paulo. Durante a feira será feito o sorteio de seis

veículos, entre passageiro, leve, médio e cavalo

mecânico, no valor total de R$ 2,5 milhões.

A marca terá condições comerciais especiais, com

parcelas reduzidas. Por exemplo, haverá condições com

parcelas que iniciam a R$713 reais por mês. Também

dará brindes, como kits vinho, para cotas vendidas no

período da feira, além do estande em parceria com a

GoCoffee.

-Queremos possibilitar que o cliente tenha oportunidade

de programar uma troca, renovação ou até mesmo

comprar o seu primeiro caminhão. Durante o evento,

também teremos o encerramento da campanha que

sorteará seis veículos, uma grande ação nossa -destaca

Mauro Andrade, gerente comercial do Consórcio Iveco.

O mercado de consórcios para caminhões teve um

aumento de mais de 50% neste ano. Já o Consórcio

Iveco em créditos comercializados cresceu mais de 28%

em relação a 2021, já em cotas vendidas cresceu 18%,

em relação a 2021.

Sorteio -Para participar do sorteio, os interessados

devem adquirir cotas de consórcio Iveco até 10 de

novembro. Também participam clientes contemplados

ou que já estejam com seu crédito disponível para

utilização para a aquisição de um produto Iveco zero

quilômetro faturado por uma das concessionárias ou

pela fábrica.

Serão sorteados na Campanha Estrada da Sorte: um

Hi-Way 600S 6X2 MLL TA Rel 3,40:1 Eurotronic; um

Daily 35160 CS 3750; um Daily Minibus 45-170 3520

Turismo 151 ; um Tector 11190 4455 4X2 MLC TB Rel.

4,30 e um Tector 24300 5670 6X2 MLL TA Rel 3,73:1

Auto Shift.

A apuração será realizada, no dia 10, no stand do

Consórcio Iveco na Fenatran, e será transmitida ao

vivo pela página oficial do Facebook e do Instagram do

Consórcio Iveco.

Ademicon - A Ademicon tem 30 anos de mercado e é a

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 formação do patrimônio e na

realização de projetos de vida dos clientes. Por meio da

Ademicon Consórcio e Investimento, a empresa

comercializa consórcios nos segmentos de imóveis,

veículos (leves e pesados) e serviços. Já com a

Ademicon Administradora, outro braço da holding, opera

consórcios de grandes marcas parceiras, como New
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Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi e Suzuki. Além

disso, administra o Consórcio Coxa, resultado da

parceria com o Coritiba Foot Ball Club, e o PopCon

Consórcio, da parceria com o Grupo Massa. Seu

portfólio conta ainda com home equity, car equity e cota

equity comercializado pela Ademicon Crédito, e

seguros. A empresa, que tem atuação nacional e o

fundo Treecorp Investimentos em sua estrutura

societária, conta atualmente com 151 unidades de

negócio distribuídas em 20 estados e no Distrito

Federal.
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