
ACHA CARRO

A melhor maneira de vender ainda mais.

A Acha Carro é uma conexão entre vendedores e compradores e um facilitador entre

negociação de carros de repasse entre lojistas. Sem burocracia.

Somos mais que uma vitrine virtual ou mais uma “página de classificados na internet”.

Somos mais de 10 anos de experiência de mercado e temos o conhecimento sobre o que o

ramo de vendas de automóveis precisa para se manter e crescer nesse novo paradigma.

Somos dedicados a buscar clientes para a sua loja e carros de repasse para repor seu

estoque.

Quem somos?

Nossa equipe da Acha Carro tem mais de uma década no mercado de automóveis em loja

física.

Percebemos mudanças drásticas no conceito de compra e venda, nas novas maneiras de

anunciar e atrair o mercado consumidor e na diferença de perfil do comprador.

Grande parte dos nossos clientes físicos chegavam em nossa loja através de anúncios da

internet, mas cabia à nossa equipe de vendas fechar negócio.

E foi com base na nossa vivência que decidimos criar um site de centralização de lojistas e

anunciantes da nossa região, oferecendo ferramentas e métodos específicos para o novo

modelo de consumidor.

Nossa meta é alavancar vendas e gerar o crescimento desse setor do mercado na região de

Lauro de Freitas e adjacências.

A Acha Carro é um site para comerciantes de automóveis, de quem entende para quem
entende.



Um novo método para um novo mercado consumidor.

O perfil do consumidor mudou drasticamente na última década, em especial no último ano com

o isolamento imposto pela pandemia.

Um em cada três consumidores entre 25 e 49 anos faz compras pela internet, de acordo com o

Sebrae.

Segundo dados da Fenabrave, “as vendas feitas por meio de ferramentas digitais responderam

por mais de 60% dos negócios fechados em 2020”.

Se antes tudo que bastava era estar com as portas da concessionária abertas e colocar muitos

anúncios nas páginas de classificados, hoje isso não é o bastante.

Novas maneiras de chegar ao consumidor e efetuar vendas são necessárias para a

permanência no mercado, ainda mais em tempos de crise: em 2020 as vendas de automóveis

usados e seminovos foi 14,61% menores que no ano anterior.

Mas somente anunciar em mercados virtuais já não é o bastante.

Levamos o cliente até você.

A Acha Carro possui ferramentas que vão além do simples anúncio de internet.

Não ficamos esperando o cliente aparecer, nós vamos até ele. Nós sabemos aliar a

gratuidade e visibilidade das mídias sociais a uma estratégia de anúncios pagos para atrair

os consumidores e levá-los até você.

Nossa equipe irá trabalhar para que seu estoque esteja sempre visível e atrativo.

Sua experiência de vendas a seu favor.

Quantas vendas em suas lojas físicas acontecem graças à capacidade  dos seus
vendedores? E quanto desse talento é desperdiçado sem o contato direto entre vendedores e

potenciais compradores?

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-revela-o-perfil-do-consumidor-on-line,2dfa9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/estamos-aniquilados-diz-presidente-da-federacao-das-concessionarias-de-veiculos/
https://online.fliphtml5.com/ordey/hzkm/#p=1
https://online.fliphtml5.com/ordey/hzkm/#p=1


A ferramenta de cadastro de clientes e lojistas parceiros da Acha Carro permite

compreender as necessidades e vontades dos potenciais compradores para que possamos

encaminhá-los à sua equipe de vendas, com base em seus anúncios e histórico de negócios.

Com esse contato direto, a experiência de sua equipe de vendas será um fator essencial de

sucesso. Afinal, a venda de automóveis vai muito além da mera oferta de preços e condições e

estoque

Foco no Repasse!

A Acha Carro irá facilitar a comercialização de carros de repasse para todas as nossas lojas

parceiras, buscando estes automóveis em todos os nossos lojistas e concessionárias afiliadas.

Além disso,  permitimos que você efetue compras ou vendas diretamente no nosso site, com

rapidez e sem burocracia.

Teremos também um grupo privado exclusivo com foco único em carros de repasse, para

facilitar ainda mais seus negócios e repor seu estoque.

Junte-se a nós.

A Acha Carro é o maior site de vendas e repasse de carros de toda a região de Lauro de

Freitas e adjacências.

Contamos com uma equipe experiente e dedicada, trabalhando para você vender cada dia
mais. Sua loja terá uma equipe anunciando, buscando mais clientes e carros de repasse.

Tudo para a sua loja.

Com um investimento de menos de 50 reais por mês você pode se tornar membro do nosso
site e aproveitar de todas as nossas vantagens e ter nossa equipe trabalhando para

aumentar e facilitar as suas vendas.

Não perca tempo, nem vendas… Associe-se já.


