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Uma solução inovadora, prática e sem contato
para coleta de pedidos

Click & collect
Um guia rápido



Desafios dos varejistas1As novas expectativas
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Tornou-se claro que a entrega em domicílio não
pode ser dimensionada rapidamente de uma
maneira financeiramente viável para lidar com a
explosão de pedidos on-line.

Agora, o Click & Collect está em melhor posição
para atender ao aumento da demanda, agora e
no futuro, por meio de um serviço conveniente,
econômico e conforme às diretrizes de
distanciamento social.

Nossas soluções de gerenciamento de coletas
nas lojas oferecem:

Desafios
dos varejistas



Nova ação e 
processo2
Uma resposta ao Covid-19
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Durante esses tempos difíceis, os varejistas
enfrentam desafios operacionais e de segurança
novos e sem precedentes.

A demanda do consumidor por acesso a
mercadorias de forma rápida, eficiente e segura
causou “panic-buying”, filas para entrar nas lojas
e empresas forçadas a fechar devido à medidas
de distanciamento social.

Da noite para o dia, houve uma mudança para
pedidos on-line com uma demanda excedendo
em muito a oferta, deixando muitas lojas
incapazes de aumentar sua capacidade de
atendimento e com as reservas de entrega
totalmente esgotadas com semanas de
antecedência.

Nova ação
e processo



Reinventando a 
jornada3
Novo pacote de Software da Acrelec
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Reinventando
a jornada COLETA SEM CONTATO



Benefícios
operacionais4
Automatizando o processo da coleta
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Benefícios
operacionais COLETA SEM CONTATO
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CONHECEMOS
Click & Collect

A Acrelec começou a ajudar os varejistas a gerenciar seus pedidos de coleta nas lojas
há mais de uma década.

Hoje, milhões de coletas depois, ainda estamos ajudando as marcas de varejo mais
reconhecidas a tornar suas coletas de lojas rápidas, eficientes e lucrativas.
Now it's even easier for your stores & customers to benefit from this experience with
our simple to deploy solutions.

Agora fica ainda mais fácil para suas lojas e clientes se beneficiarem dessa
experiência com nossas soluções simples de implementar.
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