PLATAFORMA DE NEGÓCIOS

Um terreno fértil para desenvolver novas
marcas e produtos no mercado brasileiro

SOBRE NOSSA PLATAFORMA COMPLETA
A Plataforma de Negocio da Tommasi foi formada ao
longo de 20 anos de experiência no ramo de importação
e exportação e de uma equipe especializada para
formação de uma estrutura sólida.
Hoje a Plataforma Tommasi coloca a disposição de
seus clientes uma estrutura capaz de importar,
nacionalizar, armazenar, distribuir/vender e fazer o
branding das mais diversas marcas e produtos no
mercado Brasileiro.
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Nossa estrutura conta com Profissionais de logística,
despachante, farmacêutico, equipe de vendas e Trader
internacional, além de laboratório próprio do grupo, armazém
com grande capacidade de armazenagem, climatizado e
aprovado pela ANVISA e adicionado a isso solidez financeira.
Estamos aptos a fazer com que sua marca/produto seja
um negocio de SUCESSO no mercado brasileiro, entre
em contato para que possamos entender sua demanda
e analisar as oportunidades.
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A abertura de novos mercados consumidores está na pauta de grandes companhias em todo o mundo e a busca por
parceiros locais torna-se imprescindível para superar as barreiras culturais, mercadológicas, legais e logísticas dessas
novas praças de atuação.
Independentemente do setor industrial, o Brasil está cada vez mais presente no horizonte estratégico dessas
organizações, em virtude do seu enorme potencial mercadológico.
Caso o Brasil também se encontra em seu radar de negócios, conte com a Tommasi Importação em todas as etapas do
comércio internacional. Conheça nossa plataforma de negócios.
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ASSUNTOS REGULATÓRIOS

A TOMMASI está em conformidade com todos os
regulamentos e leis referentes ao negócio. Trabalha
diretamente com agências reguladoras estaduais,
federais, e municipais sobre questões específicas que
afetam o negócio, ou seja, trabalha com agências como
ANVISA, IBAMA e MAPA, sendo certificada em todas elas.

Além disso, possui um Laboratório de Análises na
estrutura do Grupo, para aferição de qualidade, o que é
exigido por lei e muito raro de se encontrar.

A empresa é capaz de descrever o "perfil de
regulamentação" em torno de questões relacionadas
com a maioria das categorias de produtos, incluindo:
Medicamentos, Cosméticos, Saneantes, Correlatos e
bens de capital em geral.

Estrutura financeira sólida, capaz de operar com capital
próprio. Crédito financeiro no mercado, capaz de expandir
sua base de capital a qualquer momento.
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

KNOW-HOW DO FLUXO DE NEGÓCIO

Nossa plataforma é baseada em uma equipe bem
estruturada de profissionais capazes de atender a
qualquer necessidade de nossos clientes, oferecendo
um serviço personalizado.

Experiência na área de importação/exportação desde
1995.

Temos uma equipe de conhecimento diversificado, de
especialistas em logística e Farmacêuticos até Traders
com conhecimento em vários idiomas, isso é
definitivamente a base do nosso sucesso.
Nossa equipe está o tempo todo com o objetivo de ser
mais competitiva, reduzir os custos, promover a marca e
o produto, reduzindo os riscos, garantindo o bom fluxo
do negócio nos termos da regulamentação.
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Pessoal de desembaraço aduaneiro próprias, com 20
anos de experiência no campo - Agilidade na liberação
de mercadorias com os melhores custos.
Ótimo conhecimento das estruturas portuárias.
Parceria com as melhores agências de navegação,
cotações a taxas de frete competitivas.
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SUPPLY CHAIN EXPERTISE

ARMAZÉM CERTIFICADO

Mover CNTRs de continente para continente requer arte
e ciência. Por mais de 20 anos, TOMMASI tem moldado
as suas capacidades de gestão da cadeia de
abastecimento para atingir a excelência.

Capacidade de armazenamento = 832 pallets.

Hoje TOMMASI pode garantir o transporte porta a porta
e com os melhores parceiros de distribuição, fazer o
produto chegar às prateleiras rapidamente, com
segurança e com os melhores preços.
A execução especializada de nossas estratégias de
gestão da cadeia de suprimentos e táticas de
distribuição, nos levou a uma ampla gama de benefícios,
incluindo: eficiência de custo, maiores receitas, maior
rapidez em colocar os produtos no mercado, menores
ciclos de prateleira dos produtos.
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Armazém 100% autorizado pela ANVISA.
Ambiente do Armazém com temperatura e umidade
controladas.
Localização Geográfica estratégica.
ERP - Enterprise Resource Planning – eficiência na
administração do estoque, integra todos os lados de
uma operação, incluindo vendas e marketing.
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SOLUÇÕES DE LOGÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO ESTABELECIDA

A Equipe Tommasi de logística está preparada para
desenvolver soluções sob medida para necessidades
específicas.

Tommasi desenvolveu uma rede de distribuição de
qualidade, com excelente capilaridade, atingindo as maiores
e mais ricas regiões do Brasil.

Nossas Soluções de Logística Internacional irão
melhorar o seu fluxo de cargas de porto a porto,
performances de qualidade e responder
perfeitamente à rapidez do seu negócio global.

O produto é colocado e substituído rapidamente de uma
maneira fácil, mantendo as prateleiras sempre abastecidas,
evitando a perda de oportunidades de vendas.

Estamos estruturados para mover o seu produto com
segurança e conhecimento de longo prazo, com os
melhores preços e prazos de entrega.
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A cadeia de empresas e intermediários por meio do qual um
bem ou serviço passa até chegar ao consumidor final é
longo e difícil, o nosso trabalho é tornar esse processo mais
fácil e curto. Nós temos uma grande equipe de vendedores,
focados em manter o volume e fluxo e produtos bem
atendido.

BRANDING

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS

GESTÃO DE MARCA

Um terreno fértil para desenvolver novas
marcas e produtos no mercado brasileiro

MARKETING E PROMOÇÃO

SUPORTE NO PÓS-VENDA

O Marketing promovido pela Tommasi inclui os quatro
Ps de: Preço, Produto, Promoção e Praça. Estamos
prontos a aumentar a percepção do mercado de um
produto ou marca, gerando vendas, criando fidelidade
à marca.

Nosso suporte no pós-venda é projetado para ajudar o
cliente a usar o produto corretamente, o que gera
clientes recorrentes, desenvolvimento da lealdade à
marca e garantia da satisfação.

Nosso plano promocional inclui: plano completo de
negócios, vendas, publicidade, promoção em feiras
especificas do negócio, marketing direto e publicidade.
Objetivamos: Aumento das vendas, aceitação de um
novo produto, criação de valor da marca,
posicionamento de um produto, retaliações
competitivas e a criação de uma imagem corporativa.

Suporte pós-venda continua a ser uma ferramenta
importante para os consumidores e fabricantes. Um
cliente espera um serviço pós-venda e suporte confiável.
Os fabricantes também contam com a satisfação do
consumidor para manter os negócios e vendas.
Sem um bom serviço de suporte pós-venda, o produto
pode ser difícil de vender.

O resultado de nossa estratégia de marketing é
sempre: aumentar a procura por diferenciar de alguma
forma um produto.
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QUEM É TOMMASI TRADING?
SEGURANÇA + AGILIDADE + QUALIDADE + SINERGIA + FLEXIBILIDADE =
EXCELÊNCIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE
TOMMASI é uma empresa especializada em comércio
exterior, com foco na expansão do negócio
internacional, com uma equipe de profissionais
qualificados e experientes.
A empresa atraiu para seu portfólio, como resultado
de sua competência e bom trabalho, empresas como a
Procter & Gamble, Playtex, Church & Dwight / Arm &
Hammer, CB FLEET, fazendo a comercialização de
vários produtos de renome no Brasil.
A estrutura cresceu se modernizou e ampliou seus
horizontes se tornando uma empresa que também atua
no mercado como uma distribuidora, com cobertura
nacional e sempre destinada a desenvolver novas
marcas que podem adicionar força para seu portfólio.

CONHEÇA O GRUPO
Fundado em 1962, o GRUPO TOMMASI é composto
pelo Laboratório Tommasi, TOMMASI Importação e
Exportação, Instituto Tommasi, Tommasi Analítica, o E-dna
e outras.
O GRUPO TOMMASI está sempre se aprimorando
para oferecer cada vez mais um melhor
atendimento e serviço de qualidade, para tanto,
investe constantemente em modernos
equipamentos laboratoriais, treinamento da equipe
e avançados recursos de tecnologia que vão
possibilitar cada vez mais rapidez, confiabilidade e
comodidade aos clientes de todo o grupo.

Encontre-nos:
+55 27 3381.3875
contato@tommasitrading.com.br
Rua Arara Azul, 165, Novo Horizonte,
CEP 29.163-306, Serra, Espírito Santo,
Brasil

