São Paulo, julho de 2016

Caro Interflorista,
A partir do mês de agosto de 2016 o Programa Interflorista Online vai mudar e para MELHOR.
Vejam as alterações no Contrato:
1. Taxa de Adesão ao sistema de R$ 200,00 (duzentos reais), somente para os novos aderentes;
2. 10% (dez por cento) cobrados sobre o valor total dos pedidos recebidos;
3. Pagamento do pedido ao Sindiflores através de Cartão de Crédito. Com isso a vantagem é no
prazo do cartão para pagamento, que pode chegar até 40 dias, conforme o cartão;
4. Pedidos enviados o custo será zero (0,0%).

ATENÇÃO 1 - Novo Contrato
Para sua adesão ao novo contrato do sistema basta ler e clicar “De Acordo” na hora de realizar a 1ª
operação a partir do dia 1º de agosto de 2016. Para sua comodidade estamos enviando, em anexo,
cópia do novo contrato com as devidas alterações.

ATENÇÃO 2 – Operacionalização
Passo 1: A floricultura X envia um pedido para a floricultura Y (que irá entregar o pedido) e aguarda que
ela se manifeste que vai entregar ou não vai entregar.
Passo 2: A floricultura Y, que recebeu o pedido, confirma se fará ou não a entrega do produto. (Caso
negativo o processo é encerrado e a floricultura X deve procurar outro parceiro)
Passo 3: A floricultura X recebe a confirmação que a floricultura Y fará a entrega do produto e, então
realiza o pagamento através de cartão de crédito.
Passo 4: A floricultura Y recebe a informação (em no máximo um minuto) que o pagamento foi realizado
(informação também vem através de SMS) para entregar o produto.

Pronto. Está tudo certo. Fácil né?
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco: (11) 3865-7475
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