CDL
Belo Horizonte
Empresário e consumidor,
A CDL/BH apresenta mais uma solução para facilitar sua vida em tempos de pandemia global.
Trata-se do Clube de Vantagens CDL/BH em Casa, uma plataforma digital que tem por objetivo
ser um canal de divulgação aberto e gratuito durante o período em que durar o isolamento social
devido a crise gerada pelo coronavírus, facilitando a compra, venda e entrega de mercadorias e
aproximando consumidor e empresário.

Qual é o objetivo do Clube de Vantagens CDL/BH em casa?
Havendo restrições de comercialização a lojas físicas, busca-se, de forma excepcional, viabilizar
em ambiente virtual as compras, vendas e retiradas de mercadoria que, em condições normais,
eram realizadas de forma tradicional.
Os negócios que desejarem manter a solução inovadora, após a pandemia global, poderão
continuar atuando nas duas frentes, tradicional e virtual.

Quais as vantagens para o consumidor?
• Em um único canal, o consumidor terá a vida facilitada, porque poderá cotar o preço dos
produtos que deseja consumir, comprando e recebendo em casa, sem a necessidade de
quebrar o isolamento social.
• Nossa plataforma será organizada por segmento de produtos e serviços, facilitando o acesso
do consumidor.

Quais a vantagens que essa inovação traz para você, empresário?
• Divulgação de sua empresa, com maior visibilidade em ambiente virtual;
• Divulgação de seus produtos e serviços;
• Divulgação de troca de estoque;
• Divulgação de ofertas de seus produtos e serviços, atraindo mais consumidores;
• Manutenção e potencialização da atividade empresarial de compra e venda, evitando os
reflexos da pandemia sobre sua atividade econômica;
• Aumento do volume de vendas;
• Faça promoções de serviços para prestação do mesmo também após o isolamento (pré
venda), há muitos consumidores interessados também em economizar ainda que não venham
usufruir do benefício agora;
• Mais economia, não havendo despesas com a publicidade no Clube de Vantagens CDL/BH
em Casa;
• Manter a responsabilidade social de sua empresa segundo as orientações da OMS e das
demais esferas de governo do Brasil.

Como posso cadastrar meu negócio?
A plataforma está aberta para todos os públicos, sem nenhum custo, durante o período da
pandemia da Covid-19.
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O processo de cadastramento terá duas fases:
1ª fase: cadastramento
Como será o cadastramento?
• Serão cadastrados os negócios que já têm uma logística de entrega estabelecida e que
ofereçam algum tipo de vantagem ao consumidor, ou seja, você deverá ter a capacidade de
entrega no domicílio do cliente com alguma vantagem em preço, frete, parcelamento ou outro
exclusivo para nossa plataforma.
• Cadastre a sua empresa preenchendo os dados do formulário disponível no link:
https://conteudo.cdlbh.com.br/clubedevantagenscdlbhemcasa;
• A inscrição será encaminhada automaticamente para a CDL/BH, que avaliará as informações
repassadas, bem como o produto e a oferta a ser disponibilizada. Após a conclusão da análise,
o cadastro estando correto, providenciaremos a inclusão do seu negócio na plataforma.
• Após a avaliação prévia das informações, você receberá um e-mail da CDL/BH solicitando
foto da logomarca de sua empresa, detalhes da oferta que deseja divulgar (produto, serviço,
tipo de vantagem ao cliente, foto que represente o produto ou serviço ofertado) e tipo
escolhido de validador de desconto (Cupom - ideal para quem possui site ou voucher/código
promocional para quem ainda não possui);
• Caso a empresa seja associada, lembre-se de informar seu Código de Associado da CDL/BH.

Como a CDL/BH pode me ajudar para entrar no ambiente virtual em 3 passos?
1º Passo: cadastre a sua empresa no Clube de Vantagens CDL/BH em casa.
2º Passo: CDL/BH vai indicar parceiros para auxiliar na construção do site e viabilizar a
logística de entrega ao consumidor. Inclusive temos um modelo de site gratuito desenvolvido
pela entidade para que tenha uma vitrine própria.
3º Passo: Vender também dentro de seu próprio site. Veja a seguir como podemos apoiá-lo
nisto.

Qual o custo de ter uma loja virtual? Quanto tempo demora para desenvolver
meu site de comércio eletrônico?
Isso vai depender da opção que for selecionada para a utilização, baseada no custo x
benefício de cada necessidade. Clique aqui e veja as ferramentas disponíveis.
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2ª Fase: Publicação das ofertas das empresas cadastradas
Como será a segunda fase?

A segunda fase será de publicação, na plataforma virtual Clube de Vantagens CDL/BH
em Casa, dos conteúdos enviados à CDL/BH relativos à atividade econômica da
empresa.

Como será o suporte e atendimento da CDL/BH ao empresário e ao
consumidor?

A CDL/BH tem uma equipe preparada para orientar você e sanar quaisquer dúvidas.
Para isso, basta acessar o chat que está disponível no rodapé do link:
https://conteudo.cdlbh.com.br/vendasonlinecdlbhemcasa ou envie um e-mail para
clubedevantagens@cdlbh.com.br.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA O TERMO DE USO

