Outlet CIMM® - Primeiros Passos

Descrição:
O Outlet CIMM® é um ambiente facilitador de negócios. Foi criado para empresas que possuem estoque
de produtos novos e que, por algum motivo, estão sem giro, ou seja, se tornaram obsoletos.
Estes itens, com certeza, ainda são úteis para outras empresas. O que precisamos fazer é divulga-los
para as pessoas certas no ambiente certo. Este é o objetivo do Outlet CIMM®!
Público: Industrial.
Produtos:
O Outlet CIMM® divulgará somente produtos novos.
Alguns dos produtos previstos: ferramentas de corte, fluidos de corte, abrasivos, ferramentas manuais,
componentes eletrônicos, EPIs, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, dispositivos de fixação, entre
outros.
Caso o seu produto não esteja nesta lista, não se preocupe. Entre em contato conosco, pelo e-mail
outlet@cimm.com.br, nos informando o tipo de produto que avaliaremos e daremos um retorno o mais
breve possível.
Como funciona:
Como posso vender?
1. O primeiro passo já foi dado. Você entrou em contato conosco;
2. Preencha o formulário 2 Outlet CIMM Cadastro Vendedor v1 com os dados cadastrais de
sua empresa (em anexo), assine e encaminhe para o e-mail outlet@cimm.com.br. Os
Termos de Uso também segue em anexo para a sua análise no documento 3 Outlet CIMM
Termo de Uso v1.
3. Preencha a 4 Outlet CIMM Planilha Importação v1 com os produtos que pretende vender;
4. Após preencher a Planilha de Importação, envie para outlet@cimm.com.br;
5. A equipe do Outlet CIMM® providenciará o cadastrará todos os produtos no ambiente e
informará a você quando estiverem disponíveis para venda.
6. Pronto! A partir de agora iniciaremos a divulgação dos seus produtos para que alcancem os
potenciais compradores;
7. Agora é só aguardar pelas Ordens de Compra.
Como posso comprar?
1. Acesse o endereço do ambiente Outlet CIMM®;
2. Procure os produtos que deseja e adicione ao seu carrinho de compras;
3. Finalize ou feche o pedido;
4. Faça o login ou cadastre-se no Outlet CIMM®;
5. Pronto! Agora é só seguir os passos e confirmar a compra;
6. Após confirmar a compra, o(s) vendedor(es) entrarão em contato para:
a) Acertar os detalhes do frete;
b) Confirmar os dados para faturamento e combinar forma de pagamento;
c) Confirmar endereço de entrega.
7. Pronto! Agora é só realizar o pagamento conforme o acordado com o(s) vendedor(es) e
aguardar os produtos.
8. Após receber o produto é só entrar em contato conosco informando como foi o processo
para faturarmos nossa comissão.
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Fluxo completo do processo de Vendas e Compras:

Figura 1 – Fluxograma Outlet CIMM®.
Comissionamento:
 O Outlet CIMM® receberá do vendedor um comissionamento de 25% sobre o valor da venda
realizada;
 Nenhuma outra taxa será cobrada do vendedor nem do comprador;
 Este valor será pago somente após o vendedor receber do comprador;
 O Outlet CIMM® emitirá uma nota fiscal de serviço e boleto bancário para cobrança do
comissionamento dos serviços prestados.
Responsabilidades:
O Outlet CIMM® captura e divulga ofertas advindas de empresas, logo, não atua como prestador de
serviços de consultoria ou ainda intermediário ou participante em nenhum negócio jurídico entre os
compradores e vendedores.
Contatos e responsáveis
Este ambiente pertence ao Grupo CIMM http://grupo.cimm.com.br, principal referência do setor metalmecânico na Internet que tem como seu objetivo buscar melhores soluções de marketing e negócios
para empresas do setor, e Adeptmec www.adeptmec.com.br, referência nacional e internacional em
soluções e expertise para o Gerenciamento do Ciclo de Vida de Ferramentas de Corte.
E-mail para contato: outlet@cimm.com.br.
Lançamento do ambiente: novembro/2015.
Centro de Informação Metal Mecânica
Rua Cônego Bernardo, 57 - Sala 501. Trindade
Florianópolis. SC. CEP: 88036-570. Telefone: +55 48 3028.3112
www.cimm.com.br

