Atenção Associado!

ACIEI

Desconto de 6% para o Sedex e 14,8% para o PAC em relação ao
preço à vista e um desconto de 36% para estados das regiões Norte
e Nordeste. Por exemplo: um Sedex de 1 kg de Itajubá para São
Paulo, com valor declarado de seguro de R$ 500,00, saí à vista por
R$ 37,28.
No convênio da ACIEI fica em R$ 28,04.
Nesse exemplo você obteve redução de 24,78%.

Coleta Gratuita!

Com a ACIEI você tem acesso ao Correios
Mini Envios, um serviço de pequenas
encomendas, para mercadorias de baixo
valor comercial, com preço competitivo, sem
urgência e com entrega domiciliária em
âmbito nacional.
Vale destacar que o comércio eletrônico
oferta variados tipos de produtos de
pequenas dimensões e de baixos valores,
tais como: adesivos de unhas, pen drives,
pequenos artesanatos e acessórios para
celular (capa, película de vidro, fone de
ouvido, cartão de memória). Nesses casos, o
valor da entrega é fator crucial para a
decisão de compra pela Internet.

A ACIEI tem a opção de Logística Reversa, que consiste no
serviço de remessa de documentos e/ou mercadorias em
devolução, sem ônus ao remetente, para serem
entregues, exclusivamente, no endereço indicado pelo cliente
contratante do serviço.

Conheça os benefícios
para utilização dos
serviços dos
Os Correios em Itajubá possuem tarifas diferenciadas: oito
cidades tem tarifas locais, ou seja, mesmo valor caso fossem
enviadas para Itajubá. Outras 151 Cidades do estado de São
Paulo também são consideradas com tarifa estadual,
isto é, como se as encomendas fossem enviadas para Minas
Gerais.
Pela ACIEI é fornecido um Calculador de Preços e Prazos,
que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular,
facilitando a consulta de fretes e prazos para as sua vendas
online, além de todo o suporte para entender como são
calculados os preços da sua encomenda.

Os serviços de Mala Direta endereçada e
Mala Direta não endereçada (panfletos) têm
11,6% e 4% de desconto, respectivamente.
Desconto de 12% para o envio de objetos
internacionais.

Dentro do segmento de Mala Direta Endereçada, pela ACIEI, você pode
usufruir também do serviço adicional de Geomarketing para distribuição
de peças promocionais diretamente nos endereços fornecidos pelo banco
de dados de endereços dos Correios, de acordo com a região e
segmentação definidas pelo detentor do contrato. Esse serviço permite
dimensionar a quantidade de peças a serem veiculadas em suas campanhas,
levando em consideração as características geográficas, comerciais e
censitárias.
Comprovante Eletrônico de Entrega (CEE): é a comprovação do
recebedor da encomenda por meio da disponibilização da imagem do nome
do recebedor, coletado no ato da entrega. Está disponível gratuitamente
aos clientes de todos os pacotes de serviços, sendo exclusivo para os
serviços de encomendas nacionais, exceto o Correios Mini Envios, por ter
tratamento de entrega similar ao da carta e o objeto ser colocado na caixa
de coleta. *(Serviço condicionado à viabilidade operacional).

É disponibilizada para a sua empresa a Instalação do Sistema
de Gerenciamento de Postagens, o SIGEP. Com ele, você pode
obter o código de rastreamento diretamente na sua empresa.

Pela ACIEI a tarifa do valor declarado para o seguro da
encomenda cai de 2% para 1%.

Consultoria E-commerce: um Consultor Comercial dos Correios dedicado
ao contrato da ACIEI faz uma análise do seu site de e-commerce e apresenta
sugestões de políticas de frete, melhorias para aumento de relevância e
trafego orgânico.

Solicite uma visita e conheça detalhes dos serviços: Tel.: (35) 3622 1020
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Av. Cel. Carneiro Júniorr, nº 192 - Centro - Itajubá - MG

