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O que é o Pechinchador?
O mais moderno e completo Portal de Relacionamento entre Consumidores e Fornecedores para busca
de Produtos, Serviços e Estabelecimentos, que visa a Inclusão Digital de empresas de todos os portes.
O que é o Pechinchador? O mais moderno e completo Portal de Relacionamento entre Consumidores e
Fornecedores para busca de Produtos, Serviços e Estabelecimentos, que visa a Inclusão Digital de empresas de
todos os portes.Desenvolvido para o consumidor encontrar, de forma rápida e eficaz, informações sobre produtos,
serviços, estabelecimentos e profissionais com todas as características necessárias, tais como localização,
endereço completo, telefones, ofertas, facilidades, etc. Com sua empresa presente no Portal
Pechinchador.com.br seu produto ou negócio pode ser encontrado em qualquer computador, smartphone e tablet,
levando o seu consumidor a encontrar o que ele precisa a qualquer hora e lugar.
A única ferramenta que disponibiliza uma página inteira EXCLUSIVA para o assinante mostrar todas as vantagens
e benefícios oferecidos pelo seu negócio. Sem Banners, sem Anúncios de Concorrentes, sem Anúncios Pagos
do Google ou Outra Ferramenta de Busca colocando imagens, vídeos e links de acesso para sites externos e
redes sociais.
“Pechincha pe.chin.cha sf pop 1 Lucro inesperado; bom negócio. 2 Coisa comprada a preço muito reduzido. 3
Grande conveniência. 4 Êxito vantajoso; vantagem.“ Dicionário Michaelis

Missão:
Oferecer soluções competitivas que ajudem e forneçam ferramentas para conectar consumidores com
fornecedores, empreendedores, profissionais liberais e qualquer atividade comercial ou industrial servindo como
canal de acesso a informações e localização da empresa, dos serviços e produtos ofertados ao mercado
consumidor.
Garantir a satisfação do cliente com soluções criativas, ideias inovadoras e serviços de qualidade que superem as
expectativas dos clientes que usam suas ferramentas e dos consumidores que consultam o portal.

Visão:
Ser referência em tecnologia, publicidade na web e conteúdo para empreendedores para ser reconhecida pela
qualidade e inovação na prestação de serviços.

Valores:
Trabalho em equipe
Liderança
Compromisso com o cliente
Respeito ao colaborador
Ética
Inovação
Qualidade
Excelência no mercado
Responsabilidade social e ambiental
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www.pechinchador.com.br
RAZÃO SOCIAL: ENGEVENDAS REPRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
CNPJ: 02.897.513/000172
Praça Doutor Henrique Kruger, 158, Centro, UberabaMG
TELEFONE: (34) 33337111
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