As melhores ofertas em
produtos de saúde e beleza

O que é o Achouu?
Criado para aproximar farmácias, drogarias, cosméticas e
lojas de suplementos dos seus clientes, o Achouu é uma
plataforma de delivery que conecta consumidores a lojas
próximas.
Disponível nas versões iOS e Android, a plataforma foi
lançada em 2016 com o nome de iPharma e, para fins de
registro e por oportunidade de troca de sociedade, em 2019
passou a chamar-se Achouu.
O aplicativo possui interface intuitiva, segura e simples, o
que ajuda o consumidor a economizar tempo e dinheiro na
compra on-line de medicamentos, cosméticos,
suplementos e demais produtos da linha de saúde e beleza.
O Achouu oferece maior comodidade, segurança e
economia para o consumidor e um novo e poderoso canal
de vendas para as empresas.

Onde estamos?
A internet é realidade obrigatória para
todas as empresas, da venda ao
relacionamento.
As pessoas já estão pedindo carros,
refeições, vestuário e tantos outros
itens que fazem parte do dia a dia por
aplicativo. É hora de comprar
produtos de saúde e beleza também!

Para onde vamos?
Neste primeiro momento, o Achouu está
priorizando esforços apenas na região de
Goiânia/GO.
A evolução é a tendência: muito em breve,
estaremos movendo esforços também para
a praça de Brasília/DF, onde já temos
atuação.
Com base nos aprendizados e modelo
definido, estaremos executando nossa
expansão rápida para as principais cidades
brasileiras.

Benefícios | Para quem compra:
• Comodidade e praticidade para o usuário, que não perde tempo no
trânsito buscando por farmácias ou pagando mais caro por um
medicamento que ele poderia encontrar em outro estabelecimento,
porém de difícil deslocamento ou que não tenha estacionamento, por
exemplo.
• Realização de todos os seus pedidos de uma forma rápida e segura,
encontrando tudo que precisa com preços atualizados.
• Recebimento do item onde o usuário preferir: em casa, no local de
trabalho, etc. Tudo fica muito mais simples e favorece
a sua chegada em casa, para curtir a família ou na realização de suas
tarefas domésticas.

Como funciona | Para quem compra:
• Realize o download gratuito do aplicativo Achouu na Apple Store ou Google
Play;
• Efetue a busca do produto desejado;
• Por meio de geoposicionamento, a plataforma lista as lojas com delivery mais
próximas que possuem disponibilidade do produto buscado;
• Opte pela loja mais conveniente;
• Informe dados básicos de cadastro e endereço para entrega;
• Escolha a forma de pagamento.

Benefícios | Para quem vende:
• Redirecionamento de usuários do App para a farmácia
• Aumento das vendas
• Redução no custo de venda
• Acesso a todos os usuários da plataforma
• Sincronização de sistemas – produtos, estoques e preços
• Expansão da força de vendas
• Expansão geográfica: vendas para todas as praças, sem novas lojas!

Como funciona | Para quem vende:
Os preços e o estoque da loja são sincronizados
O software Terminal Achouu fica instalado em todos os computadores do
balcão
Quando a loja recebe um novo pedido, o software maximiza com os dados do
pedido
O balconista realiza a captura do pedido, separação dos itens do pedido,
emite NF-e e realiza entrega*.
*Para as lojas que já possuem estrutura própria de entregadores. Se não houver, é possível
conectar aplicativos de coleta e entrega (ex: Loggi, Rappi, etc.)

Faça parte do Achouu!
Entre em contato através do e-mail: contato@achouu.com.br
ou WhatsApp (62) 99827-8070

Experimente. Baixe grátis

