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Embracon firma parceria com Sem Parar e oferecerá benefícios para cerca

de 7 milhões de clientes

Clique aqui para abrir a imagem

Na busca por novas maneiras de fidelização dos

clientes, a Embracon - uma das maiores

administradoras de consórcios do Brasil - anunciou

parceria com o Sem Parar, empresa do

Grupo?Fleetcor?e líder em meios de pagamentos

automáticos no Brasil. A novidade beneficiará os

clientes de ambas as companhias, sendo 500 mil da

Embracon e 6,4 milhões de placas cadastradas do Sem

Parar.

De um lado, a administradora oferece descontos

exclusivos a clientes Sem Parar que desejarem utilizar

os serviços da Embracon. Serão disponibilizados

benefícios para quem ingressar em um consórcio de

automóveis na faixa de crédito de R$ 40 mil a R$ 100

mil, em até 80 meses. Para imóveis, a faixa é de R$ 80

mil a R$ 500 mil, em até 180 meses. Já os clientes

Embracon contarão com mensalidade grátis nos planos

'Na Cidade', que permite o pagamento contactless em

estacionamentos, lava-rápidos, postos de

abastecimento e drive-thrus; e 'Em Todo Lugar', aceito

em pedágios, estacionamentos, postos de

abastecimentos, lava-rápidos e drive-thrus.

Segundo Luís Toscano - VP de Negócios, o acordo

começa a valer em dezembro, com duração inicial de 2

anos. 'Estamos otimistas com essa nova parceria, pois

se trata de um modelo que proporcionará aos clientes

usuários do Sem Parar uma experiência única no

sistema de consórcios, com produtos exclusivos,

tecnologia e atendimento humanizado. Esta iniciativa

reforça a nossa estratégia de crescimento orgânico

através das parcerias institucionais", avalia o Vice-

presidente.

'A Embracon tem o potencial de gerar mais de 500 mil

novos clientes para a nossa base, além de nos colocar

em contato com um outro perfil de consumidor, aqueles

com interesse na compra de imóveis e não apenas de

veículos', afirma Rogério Pezzeli, diretor de

Desenvolvimento de Negócios do Sem Parar.

Para adquirir a cota de consórcio nas condições

descritas, os clientes interessados deverão realizar o

cadastro prévio na landing page dos parceiros, e seguir

as orientações para formalizar a contratação. Os

benefícios não são cumulativos.

Para clientes Embracon:

https://www.embracon.com.br/parceria/sem-parar

Para clientes Sem Parar:

https://www.semparar.com.br/parceria-embracon

Sobre a Embracon

Há mais de 30 anos no mercado de consórcios, a

Embracon é uma das maiores e mais conceituadas

empresas especializadas em consórcio de automóveis,

motos, imóveis, veículos pesados e serviços, e já

entregou mais de meio milhão de bens. A filosofia de

trabalho se baseia em conhecer e atender às

necessidades dos clientes que encontram na instituição
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solidez, credibilidade, inovação e uma vasta gama de

produtos. Atualmente, a empresa possui mais de 160

mil clientes ativos, mais de 400 parceiros em território

nacional, cerca de 100 filiais no País e 2,9 mil

funcionários. A Embracon é autorizada e fiscalizada

pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC

(Associação Brasileira das Administradoras de

Consórcios).

Sobre o Sem Parar???????

Com mais de 20 anos de atuação no Brasil, o Sem

Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder em

pagamentos automáticos, é pioneiro no segmento no

país. Com mais de 6,4 milhões de tags ativas, está em

100% da malha pedagiada, oferecendo suas soluções

em 13 Estados, além do Distrito Federal. A empresa

apresenta mais de 5.800 pontos credenciados, entre

estacionamentos, drive-thrus, lava-rápidos e

condomínios, sendo mais de 2.2 mil postos de

combustível. Além do SuperApp Sem Parar, que

oferece mais de 20 serviços exclusivos, Sem Parar

oferece amplo portfólio de planos e produtos, que se

encaixam no perfil de cada cliente e podem ser

adquiridos em mais de 10.000 pontos de venda próprios

e de parceiros, por meio do site Sem Parar ou pelo

Televendas. Sem Parar é ganhador de 8 prêmios

Reclame Aqui; 3 vezes ganhador do prêmio Marcas

Mais Estadão e ganhador do prêmio Mobilidade

Estadão, em 2022.

??

Sobre a Fleetcor????

A Fleetcor Technologies (NYSE: FLT) é a líder global

em soluções de pagamento para empresas. A

companhia fornece as melhores soluções do mercado a

empresas de todos os tamanhos para que estas

controlem e simplifiquem seus pagamentos de

combustível, pedágio, hospedagem e outros gastos

corporativos. Para os estabelecimentos comerciais e

parceiros participantes de suas redes proprietárias, a

Fleetcor proporciona incremento de vendas e fidelização

de clientes. A Fleetcor atende empresas, parceiros e

estabelecimentos comerciais na América do Norte,

América Latina, Europa e Australásia. Para mais

informações, acesse Fleetcor.?
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