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INSTAGRAM
Post 1
Legenda:
A comunicação do Registro no SPC, feita por e-mail ou SMS, é muito mais rápida
e eficiente, além de ser muito mais econômica. Basta um número de celular ativo
ou um e-mail válido.
Procure a CDL da sua cidade hoje mesmo e descubra como economizar e tornar
sua cobrança aos inadimplentes ainda mais eficiente.

Post 2

Legenda:



Quer faturar e agilizar as suas cobranças? Com o Registro do SPC por e-mail e
SMS os processos de recuperação de dívidas ficaram muito mais fáceis! Quer
saber como aderir a essa novidade? Na CDL da sua cidade você encontra essa
solução e muitas outras.

STORIES
Post 1



Post 2



FACEBOOK
Post 1
Legenda:
O Registro no SPC por e-mail e SMS é uma maneira de baixo custo e alta
eficiência de realizar o aviso aos clientes inadimplentes, evitando assim a
negativação! Quer saber mais sobre como funciona? Entre em contato com a
CDL de sua cidade!



Post 2

Quem vende pelo crediário, ou com cheque, já sabia que o Registro no SPC, feito

por e-mail e SMS, é uma maneira muito mais rápida, eficiente e ainda mais

econômica de conscientizar os clientes inadimplentes, facilitando a recuperação

das dívidas. Quer saber como funciona? Entre em contato com a CDL da sua

cidade e saiba como voltar a faturar as dívidas de pagamentos atrasados.



EMAIL MKT CDLs

Com o Registro SPC, feito por email e SMS, fica muito mais fácil e rápido registrar

os clientes que estão inadimplentes no SPC. De uma maneira econômica para

quem vende no crediário, ou com cheque, fica muito mais simples avisar e

conscientizar aqueles clientes que estão em atraso com os estabelecimentos.

Baixe os materiais que preparamos e ajude a divulgar mais uma novidade da

bandeira CDL.




