CLUBE DE COMPRAS
O que é?


É a aquisição conjunta de produtos pelos associados, centralizando os pedidos no 3C.

Quais as vantagens para o associado?


Acesso a produtos com preços baixos (“atacado”), reduzindo os custos do hobby.

Quais as vantagens para o nosso 3C?


Fidelização do associado.



Atração de novos associados.



Ampliação da receita (taxa de 10% sobre o valor das mercadorias).



Redução de custos (compras para o mercadinho e manutenção das aves a preços menores).

Como funciona?
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1. O 3C define o fornecedor objeto do Clube de Compras, e o pedido no mesmo será repetido a
cada 3 meses, de forma aos associados adequarem seus pedidos (quantidades) a esta
periodicidade.
2. O 3C envia a tabela referencial de preços pelo e-mail e/ou Whatsapp dos associados. O
preço final poderá sofrer alterações após a negociação junto ao Fornecedor (descontos por
volume, acréscimo de frete e 10% de administração do 3C). Tal negociação e definição do
preço final aos associados só é viável após totalizamos o volume.
3. Os associados retornam as mensagens em até 5 dias, informando as quantidades desejadas
de cada item da tabela do Fornecedor. Responder somente pelos canais oficiais (e-mail:
3c@3c.org.br e Whatsapp (21) 97426-8866.
4. O 3C consolida os volumes de todos os associados, negocia junto ao Fornecedor o preço
final e o custo de frete.
5. O 3C retorna aos associados, via mensagem e-email e/ou Whatsapp, o preço final com frete e
a taxa de administração de 10% incluídos.
6. O associado realiza o pagamento do pedido em até 5 dias após o recebimento da mensagem.
Assim que a quitação for realizada, solicitamos que o associado retorne as mensagens,
anexando o respectivo comprovante. As formas de pagamento dos pedidos são:
◦

Transferência/depósito em conta;

◦

Dinheiro (no balcão do 3C);

◦

Cartão de débito (acrescido de 2%);

◦

Cartão de crédito (acrescido de 5%, podendo ser parcelado em até 12x com juros de
2,99%a.m., com pagamento presencial no balcão do 3C ou online por link enviado da
PagSeguro;

◦

Boleto bancário (com acréscimo de R$2,50).

7. Confirmados os pagamentos dos associados, o 3C efetua o pedido e o pagamento junto ao
fornecedor.
8. Ao receber as mercadorias, o 3C comunica aos associados para coleta.

