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QUEM SOMOS

Agile RP Express atende todo o Brasil e vem consolidando a sua marca
com qualidade, eficiência e agilidade no atendimento, sempre priorizando
a satisfação de seus clientes. Durante os mais de 7 anos de experiência no

mercado, a empresa sempre levou valores de respeito, transparência,
comprometimento e segurança em sua atuação.



VALOR, MISSÃO E VISÃO

MISSÃO
Realizar nossos serviços de forma ágil e

eficiente, com foco em qualidade,
segurança e transparência no 

atendimento ao cliente.

VALOR
Nossos maiores valores, a agilidade e a

eficiência, são acompanhados de respeito,
transparência, comprometimento,

qualidade e segurança de serviços.

VISÃO
Solidificar a marca da AGILE RP Express

para nos tornarmos referência de
qualidade, satisfação e fidelização 

no mercado.



SERVIÇOS RÁPIDOS

 

AGILE RP MOTO-FRETE

Uso de utilitários para entregas/coletas rápidas de
volumes maiores, que excedam o limite máximo de
peso/volume atendido pelo serviço de moto-frete.

AGILE RP UTILITÁRIO

Realização rápida de entrega/coleta de encomendas
leves e materiais de pequeno porte, como documentos,
carteiras, medicamentos e até mesmo malotes.



TIPOS DE SERVIÇOS RÁPIDOS

CONTRATO
MALOTE 

(MOTO-FRETE)

Adequamos a demanda no dia a
sua necessidade, basta entrar em
contato com 24h de antecedência

e fazer o pedido com todas as
informações. Cobrança realizada

conforme tabela de pontos.

CONTRATO MENSAL 
(MOTO-FRETE E

UTILITÁRIO)

ESPORÁDICO 
(MOTO-FRETE,

UTILITÁRIO E SERVICES)

O serviço desejado fica à
disposição da empresa em horário

comercial ou meio período.

Essa modalidade não envolve
contrato e a cobrança é

realizada conforme quantidade
de quilômetros rodados.



Oferecemos serviços de mão de obra
diversos. Avaliamos e encontramos o

melhor serviço terceirizado e especializado
para a sua necessidade.

SERVICES E FACILITIES

Construção civil
Limpeza
Portaria
Jardinagem
Segurança
Cuidados domésticos
Jardinagem e piscina
Entre outros

RAMOS



PROCESSO
COMO FUNCIONA?

As solicitações dos
nossos serviços são

feitas via e-mail,
telefone ou WhatsApp.

CONTATO

Selecionamos os
melhores profissionais

para atendê-los.

SELEÇÃO

Realizamos os serviços
de forma transparente,
sempre informando aos
clientes a fase em que
se encontra o trabalho.

SERVIÇO COBRANÇA

Ao fim do processo,
com nosso cliente

satisfeito, fazemos o
acerto de contas.



APLICATIVO
AGILIDADE E QUALIDADE NA
PALMA DA SUA MÃO!

Com o aplicativo da Agile RP Express o cliente tem
autonomia para selecionar o serviço desejado e
personalizar o atendimento, descrevendo detalhes
com base em suas necessidades. Feita a escolha, é
possível acompanhar todo o status do pedido,
desde a saída do profissional para realização 
do trabalho ao acerto de contas.



AGILE RP PENSANDO EM VOCÊ

Temos os recursos
certos e seguros

para as suas
necessidades.

INTEGRIDADE PROFISSIONALISMO
ATENDIMENTO

PERSONALIZADO
TRANSPARÊNCIA AUTONOMIA

Contamos com
profissionais treinados
e uniformizados para

pensar e cuidar da
logística e distribuição

da sua empresa.

Para cada cliente
existe um plano

especial.

Modelo de tarifação é
justo, honesto e

transparente.

Usando nosso
aplicativo o cliente

pode fazer pedidos e
acompanhá-los sem

precisar entrar em
contato conosco,

tudo na palma
 da mão.



CONSULTE-NOS!

/agilerpexpress@agilerpexpress

(11) 2778-7999

(11) 99219-21831

rafael@agilerpexpress.com.br

tiagosouza@agilerpexpress.com.br


