
PREPARAMOS ESTE

E-BOOK 

PARA SUA EMPRESA
ENFRENTAR ESSE MOMENTO

DE CRISE 



COMO INOVAR

NO MEU

NEGÓCIO?

Grandes crises pedem medidas extremas e
inovadoras, nós vamos ajudá-los.  



AUMENTO

DE 40%
Segundo pesquisas recentes os usuários passam

40% a mais de tempo na internet.  
Como está a presença digital da sua empresa?



COMO POSSO

COMEÇAR?

É preciso dedicação diária,  mas você não precisa
ser um especialista,  publique fotos de trabalhos
realizados, diferenciais da sua empresa e opinião
de clientes atendidos. 



ATENDIMENTO

PRESENCIAL

Para maior segurança e confiança do
cliente principalmente nas visitas

para medições util ize todos os EPI`s
que previnem o contato físico com o

cliente:
Máscara descartáveis

Luvas descartáveis
Protetor de sapatos

 



Para a segurança da sua equipe e clientes o
atendimento digital deverá ser priorizado,
sabemos das dificuldades das medições e como
montar um orçamento completo e detalhado de
forma digital .

ATENDIMENTO

DIGITAL



  COM O ECG

GLASS

Você consegue entregar um
orçamento detalhado com todas

especificações técnicas e detalhes
para o cliente. Tudo online no seu

celular ou computador.  O teste é
grátis!



TRANSPARÊNCIA

Entenda a necessidade do seu cliente, qual é a 
expectativa dele, você vende mais que produtos,
você vende soluções. Faça uma venda segura de
acordo com as normas, preserve a vida. 



CUSTOS

O momento é de analisar custos para
manter a saúde financeira da sua

empresa, analise quanto foi o lucro
real após cada venda.Valorize o seu

trabalho e seus diferenciais!  



CONTROLE

O ECG Glass possui o módulo
de gestão financeira com

fluxos de caixa mensais,  tudo
online! O momento pede
atenção especial com as 

 vendas a prazo!  



FOCO

No momento o foco está na proteção, na saúde
e na família.  Surgem outros comportamentos do
consumidor e novos hábitos,  não esqueça disso
na comunicação com o seu público. 



O consumidor irá investir no conforto da sua
casa, afinal é o local onde ele está passando
mais tempo. Novos hábitos e novas
oportunidades para o setor vidreiro.

NOVOS HÁBITOS



Valorize as empresas locais,  ajude a
economia do seu bairro, do seu Estado.
Vamos manter os empregos e a economia de
Santa Catarina fortalecida, faça parte dessa
corrente do bem. 

LOCALIZAÇÃO



O ECG Sistemas desenvolve
soluções digitais para facil iar o
cotidiano da sua empresa e está
oferencedo um teste grátis!   

BOAS VENDAS!

A Associação Catarinense das
Empresas Vidreiras representa o
setor o Estado e cria ações para
fomentar negócios.  Associe-se!   

ecgsistemas.com.br  ascevi .com.br   


