
A Rede Asun de Supermercados conta atualmente com 24 lojas

espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, grande Porto Alegre e Litoral.

Faz parte da rede, a bandeira de Atacado Leve Mais com mais 6 lojas.

São mais de duas mil e quinhentas pessoas treinadas para atender os

seus clientes com o carinho e a dedicação necessários.

SOBRE A REDE

COMO A MOBIPLUS
AJUDOU O ASUN
SUPERMERCADOS A
INTEGRAR AS SUAS
MÍDIAS?

A S U N  S U P E R M E R C A D O S

A MobiPlus foi escolhida para ajudar as lojas do Asun
Supermercados a aumentarem o seu trade, eficiência

de campanhas e melhorar a experiência do consumidor

através de terminais de consulta e televisões

multimídias.

 

MOBIPLUSTECNOLOGIA.COM.BR 

 

C a s e  d e  s u c e s s o



A troca dos terminais de consulta
monocromáticos que apenas liam o preço do
produto. Agora com terminais multimídias que
possuem banners, vídeos de campanhas,
produtos sugeridos baseados no item lido e
ofertas especiais. 

O Asun teve uma demanda, que até então
não tinha no mercado, que era a integração
de terminais de consulta e televisores na loja
para aproveitar o trade. Então, o Asun se
aproximou da MobiPlus, criamos um projeto
construindo essa interface de integração
entre televisores, padaria, açougue, interior
da loja, vinhos e o terminal de consulta.
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RESULTADOS
Com uso da plataforma online, integrada
com as televisões e os terminais, é possível
cadastrar campanhas com data de início e
fim, de forma a não causar preocupações
com a desvinculação de campanhas. 

Hoje nós utilizamos a TV+ nos setores de padaria
e açougue onde nós colocamos ofertas através

das grades, nós veiculamos mídias através de
banners, através de vídeos. Isso foi muito

benéfico para nós pois os nossos fornecedores
nos buscaram para fechar parcerias antes

mesmo de nós ofertarmos mais este espaço de
mídia junto ao ponto de venda na loja.
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