
 

A REDE DE FARMÁCIAS PANVEL COMEÇA A VENDER PELO FACEBOOK
Por: Camila Mendonça (http://www.portalnovarejo.com.br/author/camila/)  15 horas atrás

Rede de farmácias Panvel, do Sul, com mais de 400 lojas, começa a fazer vendas pela rede social e reforça estratégia digital

CANAIS (HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/CANAIS/) COTIDIANO (HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/COTIDIANO/)

Rede de farmácias reforça estratégia digital (cred: Shutterstock)

A rede de farmácias Panvel, com 400 lojas na região Sul e São Paulo, anunciou que começa a
comercializar produtos através do Facebook. A transação ocorrerá por meio de chat dentro da
rede social.

A revista NOVAREJO digital está com conteúdo novo. Acesse agora!
(http://portalnovarejo.com.br/revistaonline/edicoes/62/) 
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POSTS RELACIONADOS

“Já tínhamos o chatbot no Facebook há um ano, e buscamos sempre o aprimoramento por meio da
experiência com o cliente e a possibilidade de compra pela própria página era uma das grandes
solicitações do público. Ouvimos estas necessidades e adaptamos a ferramenta, de acordo com o que
nosso consumidor deseja”, disse em nota o gerente de Novos Negócios do Grupo Dimed, Samir
Mesquita.

De acordo com nota, a rede a�rmou que enxerga barreiras entre ambientes físicos e digitais. Além das
lojas físicas, a Panvel também tem e-commerce e aplicativo.

Expansão

A gigante do Sul iniciou suas operações em São Paulo em 2016
(http://www.portalnovarejo.com.br/2016/12/02/conheca-nova-loja-da-panvel-em-sao-paulo/). A rede gaúcha de
farmácias pertence ao Grupo Dimed, formado pela unidade de varejo, pelo laboratório Lifar e pela
distribuidora Dimed.

Em 2016, a companhia faturou mais de R$ 2,1 bilhões, um crescimento de 6,3% em relação ao ano
anterior, segundo o Ranking NOVAREJO Brasileiro 2017.
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MATÉRIA ANTERIOR

McDonald's Brasil deve investir R$ 1 bilhão em expansão até 2019 (http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/10/mcdonalds-brasil-deve-investir-r-1-bilhao-ate-2019/)
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Por: Camila Mendonça (http://www.portalnovarejo.com.br/author/camila/) - 16 horas atrás

MCDONALD’S BRASIL DEVE INVESTIR R$ 1 BILHÃO EM EXPANSÃO ATÉ 2019
(HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/2018/01/10/MCDONALDS-BRASIL-DEVE-INVESTIR-R-1-BILHAO-ATE-2019/)
Presidente da Arcos Dorados, empresa que opera o McDonald’s Brasil, a�rmou que em 2017 a marca teve seu melhor momento e segue
com investimentos fortes
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL  (HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/TAG/RECUPERACAO-JUDICIAL/)

Por: Raphael Coraccini (http://www.portalnovarejo.com.br/author/raphael/) - 18 horas atrás

GRUPO BRASIL PHARMA, DONO DA FARMAIS, ANUNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/2018/01/10/GRUPO-BRASIL-PHARMA-FARMAIS-RECUPERACAO-JUDICIAL/)
Di�culdades �nanceiras e divergências administrativas no Grupo Brasil Pharma, dono da Farmais e outras redes, motivaram o pedido

(http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/10/gru

po-brasil-pharma-farmais-recuperacao-judicial/)
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