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Objetivo é atingir outros públicos, mas nos tempos de quarentena 

o aplicativo chega em boa hora. O serviço delivery 

já está disponível para Pesqueira

KI-ATACADÃO LANÇA
APLICATIVO DE COMPRAS

FUNCIONA

  O Ki-Atacadão 
aderiu ao sistema on 
line aliado ao delivery e 
disponibiliza um 
moderno Aplicativo de 
Compras. O objetivo 
principal é captar 
novos clientes, 
atingindo outras regiões da cidade, 
uma vez que o estabelecimento 
fica em Pesqueira, mas as pessoas 
podem comprar pelo site ou 
aplicativo e pegar suas 
mercadorias na loja. 
  A direção do Ki-Atacadão 
conheceu um sistema de Site de 
Mercado e resolveu implantá-lo em 
Pesqueira. A intenção é mostrar o 
aplicativo ao público para que mais 
clientes possam ser beneficiados.
  É uma grande novidade, por 
que os clientes podem fazer as 
compras online e economizar 
tempo e dinheiro.
 
COMO 

  Nos tempos de 
quarentena e 
pandemia, as vendas 
de alimentos pela 
internet são uma 
tendência entre os 
clientes e moradores 
de Pesqueira e região. 

  O procedimento é 
simples. O usuário 
entra no site 
http://abre.ai/site-
kiatacadao, faz um 
cadastro e tem à 
disposição as 
categorias de todos os 
produtos fornecidos 

  Nas páginas do 
aplicativo são 
mostrados os valores 
e especificações para 
que o cliente possa 
fazer a cotação e ir 
adicionando os 
produtos ao carrinho 
de compras. Em 
seguida, o cliente 
fecha a compra e 
agenda o horário 

receber os produtos, onde fará o 
pagamento ao entregador (em 
dinheiro ou cartão). A entrega em 
casa (delivery) já está disponível 
para Pesqueira.
  Os alimentos perecíveis 
como carnes, frios e bebidas são 
separados poucos minutos antes 
da entrega, feita devidamente 
embalados. 
  No ato da entrega, o cliente 
confere toda a compra e, se 
estiver de acordo com os itens, 
efetua o pagamento. Caso ele não 
goste de algum produto, ele pode 
fazer a devolução tranquilamente. 

  Entre agora 
mesmo no aplicativo 
http://abre.ai/site-
kiatacadao, cadastre-
se e confira todos os 
preços e promoções. 
É fácil e rápido. Você 
pode também apontar 
o celular para o QR-
Code (nesta página) e 
entrar no aplicativo.

pelo supermercado, 
desde açougue, 
cereais até produtos 
de limpeza. 

http://abre.ai/site-kiatacadao
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