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Santos, 22/05/2017 

Caros Consultores e Coordenadores. 

 Segue abaixo um resumo de nossos produtos campeões de vendas e sugestões  de 
vendas que estamos utilizando e dando certo: 

1 APP DELIVERY 
Ideal para empresas que trabalham com sistema  
Delivery (Pizzarias, Restaurantes, Água Mineral, 
Lanchonetes, etc...) 

Valor:  
Entrada: R$ 300,00* + 12 x R$ 199,00* 
No boleto bancário, sem comprovação de crédito. 

*Valor por linguagem 

Sugestão de venda: 
Pesquise no Google de sua 
cidade pizzarias ou 
restaurantes, entrar 
diretamente no site da 
empresa e localizar se tem 
Facebook. No Facebook 
enviar mensagem para a 
empresa, com texto e 
panfleto digital. 

2 APP ESCOLA 
App exclusivo para escolas, permite que a escola possa 
colocar, sala de bate-papo, boletim, lição de casa, etc... 

Valor: Gratuito para as 3 linguagens 
Forma de cobrança: a partir de R$ 5,00, (min 100 
alunos) ou 
Entrada de R$ 400,00 e 12 x de R$ 299,00 no Boleto 
por linguagem. 
 www.alcanceapps.com 

Sugestão de venda: 
Pesquise no Google de sua 
cidade escolas particulares, 
entrar diretamente no site da 
empresa e localizar se tem 
Facebook. No Facebook 
enviar mensagem para a 
empresa, com texto e 
panfleto digital. 

3 APP para Shopping Centers 
Aplicativo exclusivo para shoppings, com todos os 
serviços e lojas que possui. Não é cobrado nada do 
Shopping, somente das lojas que quiserem ter seus 
contatos no app ou vender pelo app via loja virtual. 

Valor: R$ 50,00/mensal – Para colocar os contatos da 
loja (Tel, Face, e-mail, site, etc...) 
Valor: R$ 150,00/mensal – Para colocar os contatos e 
uma loja virtual. 

Sugestão de venda: 
Entrar em contato com a 
direção do shopping e 
solicitar uma reunião e 
demonstrar nosso app. Não 
há custo algum para a 
direção, só necessitamos de 
autorização para 
desenvolvermos e 
comercializarmos o app junto 
aos lojistas. 

4 APP para Distribuidore e Redes de lojas 
Esse aplicativo é desenvolvido exclusivamente para 
empresa distribuidoras de produtos e/ou Redes de 
farmácias, lojas em geral. Desenvolvemos 
gratuitamente. 
Valor: 10% sobre o valor dos produtos comercializados 

Sugestão de venda: 
Entrar em contato com a 
direção da empresa e 
demonstrar os nossos apps. 

https://www.facebook.com/alcanceapps/
https://plus.google.com/u/0/b/105038886465180762376/105038886465180762376/posts
https://twitter.com/appsalcance
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pelo app. 

5 APP ALCANCE GPS 
É ideal para empresas que necessitam controlar uma 
frota, que poderá ser de motocicletas, automóveis e 
caminhões. Empresas como mototaxi, entregas, 
transportadoras, Taxis, etc... 

Valor: R$ 5.000 para cada linguagem. 

Sugestão de vendas: 
Contatar empresas no 
segmento de transporte e 
demonstrar nossos apps. 

 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA O FACEBOOK DO 
APP DELIVERY 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA O FACEBOOK DO 
APP ESCOLA 

Percebemos que seu restaurante não tem um 
aplicativo para celular exclusivo com o seu 
nome. Criamos para seu restaurante um app 
para delivery que custa R$ 300,00 de entrada 
e 12 vezes no boleto. Sem comprovação de 
crédito.  

Acessem: www.alcanceapps.com 

Somos a Alcance Apps e desenvolvemos 
aplicativos para smartphones, temos o App 
Escola que é ideal para o colégio que quer 
proporcionar a seus alunos a experiência 
única de ter um aplicativo com o nome da 
escola e com todos os serviços que o 
estabelecimento proporciona. O custo é zero 
para a escola, pois é diluído nas mensalidades 
dos alunos. 

 

 Todos os nossos serviços em até 12 vezes sem juros nos cartões abaixo: 

 

Quaisquer dúvidas estamos a disposição. 
 

_______________________________________ 
                   Djalma Luiz do Nascimento 
                                     Comercial 

https://www.facebook.com/alcanceapps/
https://plus.google.com/u/0/b/105038886465180762376/105038886465180762376/posts
https://twitter.com/appsalcance

