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Ademicon anuncia a abertura de mais três unidades no Mato Grosso

Clique aqui para abrir a imagem
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A Ademicon, maior administradora independente de

consórcio do Brasil em créditos ativos e quinta maior

entre os demais players do mercado, anuncia a abertura

de mais três unidades no Mato Grosso. As novas lojas,

localizadas em Lucas do Rio Verde, Sorriso e Tangará

da Serra, fazem parte da estratégia da empresa

paranaense de ampliar cada vez mais sua atuação

nacional.

Conhecido como um dos estados líderes do

agronegócio do país, o Mato Grosso, segundo a

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios

(ABAC), registrou um aumento de 20% no número de

cotas vendidas no segundo trimestre deste ano, se

comparado com igual período do ano anterior.

Somente a Ademicon, comercializou R$ 380,5 milhões

em créditos no estado de janeiro a outubro deste ano,

um aumento de 94,7% em relação ao mesmo período

de 2021.

Com as três novas lojas, a marca expande sua

presença no estado, aumentando ainda mais a

cobertura física para além da capital.

'Esse resultado tão significativo que alcançamos até

outubro deste ano na região, é fruto do potencial da

região e da crescente demanda pelo consórcio, seja

objetivando o planejamento financeiro,?com

a?aquisição de?imóveis,?veículos?(leves e

pesados)?e?serviços, ou ainda como uma forma de

investimento, e planejamos da continuidade de abertura

de novas lojas em Mato Grosso. Afinal, o consórcio é

uma solução especial para diferentes públicos?e que

com a Ademicon pode mudar a vida de?muitas famílias

e empresas', afirma Alexandre Blasi, diretor de Rede e

Expansão da Ademicon.??

O empreendedorismo no DNA dos licenciados

A Ademicon possui um modelo único de licenciamento

de marca, que contribui com a capilaridade e expansão

da companhia. Nele, os donos de unidades

desenvolvem suas próprias equipes e colhem frutos de

acordo com suas evoluções.

'Estou em Mato Grosso desde 1982, e iniciei no

mercado de vendas de caminhões em 1988, quando

fomos nomeados concessionários da marca Iveco. Em

2020, em plena pandemia, fomos a primeira loja com o

novo padrão Ademicon.

Na ocasião, acreditávamos que o nosso maior volume

de vendas seria no consórcio de automóveis, mas

tivemos uma grata surpresa, na qual o segmento de

imóveis nos surpreendeu positivamente', comenta

Geany Oliveira Fitipaldi, de Lucas do Rio Verde (MT).

A licenciada que já possui duas unidades da Ademicon,

uma em Cuiabá e outra em Sinop, comemora a

inauguração de sua nova loja. 'Focamos muito em

atendimento e na satisfação do cliente, e temos muito

cuidado para manter a imagem do produto consórcio

como uma ferramenta de planejamento e aquisição de

bens, de uma forma segura e rentável', finaliza.
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Sobre a?Ademicon??

?

A Ademicon tem mais de 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 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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