CANSADO DE PROCURAR
FORNECEDORES?
CONHEÇA
CONHEÇA NOSSOS
NOSSOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS DE
DE ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA A
A
COMPRADORES
COMPRADORES

O QuemFornece.com é um portal de fornecedores B2B multissetorial, gratuito para o
cadastro de fornecedores e aberto para compradores realizarem buscas sem login.
> O grande diferencial do

> Por isso, entendemos a realidade de

QuemFornece.com é que ele foi

ambos os lados, compradores e

idealizado, e é administrado, por pessoas

fornecedores, e trabalhamos com o

apaixonadas por negócios e com sólida

objetivo de ajudá-los a simplificar

experiência profissional.

o seu dia a dia.

ATENDIMENTO
ATENDIMENTO A
A COMPRADORES
COMPRADORES
Além das pesquisas gratuitas no portal, os compradores
também podem contar com alguns serviços especiais,
que só o QuemFornece pode oferecer:
>

AJUDA RÁPIDA (gratuita)

>

SOS COMPRAS

>

SERVIÇO DE COTAÇÕES MÚLTIPLAS

>

ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS

>

FORNECEDORES NO EXTERIOR
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AJUDA
AJUDA RÁPIDA
RÁPIDA
Atendimento emergencial e gratuito que inclui ajuda
na busca de fornecedores cadastrados no portal,
para um produto ou serviço específico.

Basta preencher um rápido formulário, com informações básicas
sobre o que precisa, que a indicação dos fornecedores será enviada
por e-mail, WhatsApp ou Skype.
Este serviço não inclui a confirmação se os
fornecedores podem, de fato, atender à solicitação.
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A
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AJUDA RÁPIDA | Perguntas Frequentes
QUANTO TEMPO DEMORA?

QUE INFORMAÇÕES RECEBO?

O prazo depende da complexidade do produto/serviço solicitado.

São enviados os links para o perfil das empresas no portal
onde há os dados de contato de cada empresa.

QUANTAS INDICAÇÕES RECEBO?

O que eu preciso fazer?

Procuramos indicar um mínimo de três fornecedores.

E SE NÃO HOUVER FORNECEDORES CADASTRADOS?

Porém, assim como no prazo, tudo depende da complexidade do

O atendimento gratuito inclui apenas empresas cadastradas no

produto/serviço.

portal. Para uma busca mais ampla (pesquisas na web ou através
de nosso valioso network), é necessário a contração do SOS

QUANTOS PRODUTOS POSSO PEDIR?

COMPRAS ou de um ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS.

Um máximo de 3 categorias por vez.
E SEU QUISER MAIS INFORMAÇÕES?
ESTE SERVIÇO INCLUI COTAÇÕES?

Neste caso, recomendamos que contrate os serviço de um

Não. Para isso recomendamos o serviço de COTAÇÕES MÚLTIPLAS

APC - ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS, que poderá lhe

ou um ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS.

auxiliar de forma personalizada.

SOS
SOS COMPRAS
COMPRAS
Este serviço engloba a indicação de fornecedores
verificados, ou seja, somente empresas que tenham
confirmado poder atender à demanda existente.
Sempre que possível, os fornecedores são recomendados levando-se
em consideração a sua localização geográfica, de forma a minimizar os
custos de Logística.
A cobrança é por tipo de fornecedor: Categorias de

Apenas
R$ 99,00

produtos/serviços distintas serão consideradas
cotações diferentes. O serviço não inclui a verificação
cadastral das empresas.
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SOS COMPRAS | Perguntas Frequentes
QUANTO TEMPO DEMORA?

QUE INFORMAÇÕES RECEBO?

O prazo depende da complexidade do produto/serviço solicitado.

São enviados os dados cadastrais das empresas, incluindo
CNPJ e os dados de contato do vendedor responsável.
O que eu preciso fazer?

QUANTAS INDICAÇÕES RECEBO?

Procuramos indicar um mínimo de três fornecedores.

E SE NÃO HOUVER FORNECEDORES CADASTRADOS?

Porém, assim como no prazo, tudo depende da complexidade do

Nestes casos, são realizadas pesquisas na web ou através de

produto/serviço.

nosso valioso network.

QUANTOS PRODUTOS POSSO PEDIR?

Sendo por um mesmo tipo de fornecedor, nao há limites.
Por exemplo: Óleos Essenciais para a produção de cosméticos
são normalmente fornecidos por uma mesma empresa.
ESTE SERVIÇO INCLUI COTAÇÕES?

Não. Para isso recomendamos o serviço de COTAÇÕES MÚLTIPLAS.

E SEU QUISER MAIS INFORMAÇÕES?

Neste caso, recomendamos que contrate os serviço de um
APC - ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS, que poderá lhe

auxiliar de forma personalizada.

COTAÇÕES
COTAÇÕES MÚLTIPLAS
MÚLTIPLAS
Envio de solicitação e acompanhamento de cotações para
as empresas cadastradas em uma determinada categoria.
Sua solicitação é enviada a todas as empresas cadastradas na categoria,
que atendam aos critérios de logística e de capacidade.
O recebimento por parte destas é conferido por nossa equipe, que
também confirma se estas enviaram os orçamentos ao comprador.
Um relatório com as empresas consultadas é enviado, juntamente com os

dados cadastrais e de contato de cada fornecedor.
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APC
APC - ASSISTENTE
ASSISTENTE PESSOAL
PESSOAL DE
DE COMPRAS
COMPRAS
Atendimento personalizado, adequado às demandas de
cada empresa.
Seu APC poderá realizar múltiplas cotações, estudos de mercado e,
dependendo do caso, acompanhar o processo de compra até a entrega.
As pesquisas e as cotações também podem ser realizadas de forma anônima.
Isso favorece especialmente a empresas que:
>

Não querem ter seus planos revelados ao mercado na fase de desenvolvimento;

>

São muito conhecidas e seu nome dificulta as negociações, pois muitos fornecedores ainda
baseiam seus preços pela importância do comprador.
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FORNECEDORES
FORNECEDORES NO
NO EXTERIOR
EXTERIOR
Pesquisa de produtos, tecnologias, fornecedores e
parceiros no exterior.
Nosso Clube de Negócios possui parceiros e conexões nos mais diversos
países e setores.
Esta atividade é organizada por nossa empresa parceira na Alemanha e o
atendimento é realizado todo em português.

Para mais detalhes,
agende uma horário para
uma conversa em
particular.
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MENU
MENU DE
DE SERVIÇOS
SERVIÇOS
Cada demanda é avaliada individualmente.

>

AJUDA RÁPIDA

- Gratuito

>

SOS COMPRAS

- R$ 99,00 / item

>

SERVIÇO DE COTAÇÕES MÚLTIPLAS

- R$ 350,00 / item

>

ASSISTENTE PESSOAL DE COMPRAS

- Sob consulta

>

FORNECEDORES NO EXTERIOR

- Sob consulta
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FALE
FALE CONOSCO!
CONOSCO!

(11) 3384-5310
(11) 98822-0389
QuemFornece.com

@

Formulário de contato/consulta

NOSSA
SIMPÁ
TICA E
QUIPE
ESTÁ A
O
SEU D
ISPOR
!

