INFORMAÇÃO COMÉRCIO ELETRÓNICO
Clientes do Grupo SIMAB
Como tem sido comunicado, está em vigor o Estado de Emergência que enuncia várias
restrições. No entanto, essas não se aplicam às atividades do comércio por grosso, sem
prejuízo da necessidade de os Operadores deverem cumprir as regras de higiene e as demais
recomendações da DGS.
Em especial, terem o seu próprio Plano de Contingência, assegurarem aos seus funcionários
mecanismos de proteção e adaptarem a sua atividade no sentido de assegurarem
distanciamento social com os vossos clientes.
Logo, o Mercado Abastecedor continuará a funcionar uma vez que a sua atividade e dos
seus Operadores não se suspende. E, como sempre, procuramos potenciar o abastecimento
às populações, em especial nesta altura, e fomentar o volume de vendas dos nossos clientes.
Como sabem, os Mercados Abastecedores do Grupo SIMAB têm em vigor uma parceria com
a empresa que gere o Marketplace mercachefe.pt (plataforma de comércio eletrónico B2B).
No entanto, face ao Estado de Emergência que vivemos, o mercachefe.pt abriu a sua venda
a todo o tipo de compradores, empresariais e individuais, e celebrou uma parceria para
entrega ao domicílio com a transportadora DPD (ex Chronopost e ex SEUR). Esta iniciativa
está a ter uma procura acrescida dos consumidores. Logo, precisa de aceder a cada vez mais
produtos.
Assim sendo, se pretende vender através deste canal de comércio eletrónico,
mercachefe.pt, a empresas e consumidores individuais, poderá entrar em contacto com a
equipa do Portal através dos seguintes contactos:

Rua Aristides de Sousa Mendes, 9
Telheiras | 1600-412 Lisboa | Portugal
Tel: +351 927313032 / 927313031
WhatsApp: +351937616958
Email: info@mercachefe.pt
A equipa mercachefe.pt terá todo o gosto em esclarecer todas as dúvidas e dar-lhe todas as
informações que precisa. A unidade de venda é por caixa. Não se vendem unidades
individuais, salvo raras exceções.
A logística é organizada pelo mercachefe.pt e o serviço pós-venda é feito pela equipa do
Marketplace.
Do mesmo modo, se a sua empresa já vende eletronicamente, teremos todo o gosto em
divulgar o seu canal nas páginas dos nossos Mercados Abastecedores.
Lembre-se que pode ajudar dezenas de milhares de pessoas que neste momento estão
obrigadas a não sair de casa, e que não vão às compras na rua, assim como empresas com
dificuldade de acesso a produto, enquanto aumenta o seu volume de vendas.
O comércio eletrónico é uma solução complementar para quem vende, mas acima de tudo
para quem precisa comprar.
Reforça-se que os espaços comuns dos Mercados Abastecedores estão a ser
desinfetados/higienizados através da utilização de produtos que se encontram de acordo com
as recomendações indicadas pela DGS relativamente à situação anormal de pandemia COVID19.
E que, até agora, nenhum caso positivo de Covid-19 foi detetado nos nossos Mercados.
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