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 Medex  garante medicamentos com
desconto para associados da AGEA

Uma parceria com a Medex per-
mite que os associados da AGEA ad-
quiram qualquer produto
disponibilizado pela  empresa  com
descontos que variam de 16% a 51%.
Além disso, qualquer compra feita pe-
los associados , independente do va-
lor, terá 30 dias de prazo para o paga-
mento. As vantagens não ficam por aí,
com uma inovação na comercialização
de medicamentos com a venda por te-
lefone e a entrega direta ao consumi-
dor no endereço solicitado, a Medex
proporciona maior comodidade na
aquisição de medicamentos.

Conforme Dardani Aires Batista,
responsável pela área de marketing da
Medex, como os produtos não passam
pelo atacado, a empresa consegue ofe-
recer um preço acessível ao consumi-
dor final. Outro diferencial destacado é
que a base do negócio é a venda por te-
lefone, que garante maior agilidade e
corforto na compra do medicamento.
Hoje, a Medex possui mais de 130 ope-
radores atendendo e uma capacidade de
triplicar a estrutura, sempre voltada para
a satisfação dos usuários. “Estamos in-
vestindo em tecnologia telefônica e nas
demais áreas da empresa para melhor
atender os clientes”, afirmou Dardani.

A compra na Medex se dá de ma-

neira simples. Os associados  da AGEA
têm  uma linha exclusiva de atendimen-
to, sendo que em Porto Alegre o fone  é
o 33234200 e as demais regiões do Es-
tado podem ligar para 08005414200.
Na capital e na Região Metropolitana,
Serra e Litoral, a entrega é feita de
moto. Com exceção de Porto Alegre,
as demais têm cobrança de taxa de en-
trega. Nas outras regiões do Estado, a
entrega é feita via sedex.

Investimento em tecnologia reflete no atendimento

O QUE- Compra de medicamentos
com descontos de 16% a 51%
COMO- por telefone com atendi-
mento exclusivo para associados
FONE:33234200 (POA) e
08005414200 ( demais regiões)


