TOTVS MAIS NEGÓCIOS
A solução de crédito B2B
que impulsiona as oportunidades
para o seu negócio.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Aumente suas vendas, oferecendo uma linha de crédito
adicional aos seus clientes.
Conheça TOTVS Mais Negócios.
Uma solução de crédito B2B criada para alavancar seus negócios e gerar mais competitividade para sua empresa.
Com TOTVS Mais Negócios, você impulsiona suas vendas sem impactar seu fluxo de caixa e sem risco de inadimplência
nas operações. Tudo de forma simples e rápida.

Mais negócios para impulsionar as vendas da indústria.

Parcerias de negócios

Gestão de caixa

Ao oferecer mais limite de crédito e melhores prazos para
pagamento, você aumenta a percepção de valor e a fidelidade
do seu cliente

As vendas feitas pelo TOTVS Mais Negócios são pagas para sua
empresa de forma antecipada, sem risco de crédito e sem impactar
seu fluxo de caixa.

Sua empresa

Seus clientes

Mais vendas
Com acesso a uma linha de crédito
exclusiva, seus clientes compram
mais e geram vendas adicionais
para sua empresa.

Mais prazo
Com mais tempo para pagar,
seus clientes têm mais incentivo
para comprar mais.

Menos riscos
Seus clientes têm limite de
crédito pré-aprovado, e as vendas
realizadas pelo TOTVS Mais
Negócios não geram
inadimplência para
sua empresa.

Mais crédito
Limite de crédito adicional
ao que sua empresa já oferece
para seus clientes aproveitarem
as oportunidades, comprarem
mais e desenvolverem seus
negócios.

Capital de giro
Todas as transações realizadas
podem ser antecipadas pela sua
empresa e são consideradas
off balance.

Fluxo de caixa
Com prazos mais longos para
pagar as compras, seus clientes
também fazem uma melhor
gestão do fluxo de caixa.

Contrate agora e venda mais
ao oferecer crédito aos seus clientes.

techfin.com.br/mais-negocios

Sujeito à análise de crédito.

Conheça as vantagens do TOTVS Mais Negócios para:

