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Como funciona 

Através de uma interface intuitiva, seus clientes navegam por 
seus produtos e serviços, selecionando os itens que desejam, 
depois informam a Forma de Pagamento e Endereço para 
Entrega. Você recebe o pedido com todas as informações 
diretamente em seu WhatsApp. Fácil, rápido e eficiente!

Recursos da ferramenta

Sem Instalação - Não precisa de nenhuma instalação no 
celular ou no computador.

Fácil navegação - Experiência fantástica e simples para seu 
cliente. 

Painel de controle - Adicione, edite ou exclua um 
produto/serviço, valores de entrega por bairro e dados do 
estabelecimento a qualquer momento.

Categorização - Organize seus produtos/serviços. 

Valor da entrega - Você define seu valor da entrega, e nós 
calculamos para seu cliente. 

WhatsApp - Os pedidos são enviados para o seu WhatsApp.

Consultoria - Prestamos consultoria para o cadastro de seus 
produtos/serviços

2/4



Investimento

Por todos esses serviços o investimento mensal é de apenas 
R$49,90 por mês. Sem comissão em vendas, sem burocracias 
e sem fidelidade.

Teste por 7 dias sem compromisso.
Temos uma equipe preparada e esperando para atendê-lo.

Como funciona o período de testes

Como ficará a URL de acesso: pediu.me/meunegocio

Será criado em ambiente real, levando todos os dados da 
empresa, logo, descrições, valores de entrega, itens e etc. 
Tudo isso com 5 itens iniciais para que seja possível oferecer o 
teste real para seu estabelecimento. 

Você terá acesso ao painel administrativo e a todos os 
recursos da ferramenta. 

Após os testes e for concretizado a contratação do Pediu.me 
para seu estabelecimento, vamos colocar um de nossos 
colaboradores para realizar o cadastro de todos os seus itens.

Caso o estabelecimento tenha filiais, será individual para cada
filial exemplo: 
Filial A - pediu.me/filialA
Filial B - pediu.me/FilialB

Sendo assim um plano para cada filial no valor de R$29,90.
Cadastro de interesse
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Preencha agora o formulário abaixo que entraremos em 
contato o mais rápido possível. 

https://pediu.me/cadastro-de-interesse

Nossos contatos: 

E-mail: contato@pediu.me
WhatsApp:  (17) 99150-0401
Site: https://pediu.me
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