


We Wisely Sell
Impulsionamos Vendas Através da 
Inteligência de Vendedores em Rede



Criando canais 
de venda

● Varejos ampliando equipes em 
toda a cidade

● Indústrias gerando novos 
trabalhos e vendas na cadeia 
de distribuição

● Distribuidores atuando em 
novas regiões

● Lojas com estoque integrado a 
outras ofertas

Para varejos, distribuidores e 
indústrias. 

Turbinados com IA.



Tecnologia Exclusiva

Conecte suas ofertas à um ecossistema 
360º, com milhares de vendedores 
turbinados com IA.

Gerencie seus resultados e ofertas em um 
clique.

Alavanque seus resultados e saia na frente 
no mercado de social commerce.
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Soluções Atuais
Quais setores já estão se adaptando a nosso modelo de vendas? 

Distribuição 
Farmacêutica

Vendedores Wisellers para 
distribuidoras ou 

indústrias, gerando 
pedidos via integração 

logística

Varejo Híbrido 
Saúde P2P   
Wisell Sport

Vendedores Wisellers P2P 
cadastrados em nossa 
plataforma possuem 

acesso à diversas lojas, 
que funcionam também 

como CD

Através do licenciamento 
de diversos clubes, 

torcedores cadastram 
suas equipe de venda para 

comercializarem 
suplementos alimentares



Varejo Híbrido

Ultrapassa os limites físicos da 
loja.

Gera renda para novos 
vendedores.

Gera conhecimento sobre 
clientes.

Participa da tendência de Social 
Commerce.

Melhora a performance 
comercial.



Indústria

Transforma distribuidores e 
lojas em Store Points.

Atende diretamente toda a 
cadeia de vendas, e gera ofertas 
de trabalho.

Gera conhecimento sobre 
clientes e consumidores.

Cria relacionamento com 
comunidades de clientes.

Melhora a performance 
comercial.



Distribuição

Conecta ofertas à novas praças.

Cria relacionamento com 
comunidades de clientes.

Gera renda para novos 
vendedores.

Transforma clientes em Store 
Points.

Gera conhecimento sobre 
clientes e consumidores.

Melhora a performance 
comercial.



Implementando o modelo 

Cadastro
Cadastramento de 
produtos, ofertas e 
primeiros vendedores 
ou store points.

Trabalho Comercial
Início das vendas via 
Wisellers. Aqui é o momento 
de testar a logística e 
direcionamentos comerciais.

Expansão de Resultados
Expansão da operação em 
novos Store Points e captação 
de Wisellers em regiões mais 
amplas.
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