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Ecopag, empresa de soluções de pagamento e
recebimento, lança o Pet Assistance

O serviço foi desenvolvido para proporcionar assistências
especializadas a cães e gatos como aplicação de vacinas,
implantação de chip e apoio à localização do animal
O mercado pet não para de crescer no Brasil. De acordo com dados
da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para
Animais de Estimação), este setor faturou R$ 14,2 bilhões em 2012,
um crescimento de 17,3% em relação ao ano anterior, o que coloca
o Brasil em segundo lugar no ranking mundial, empatado com o
Japão e atrás apenas dos Estados Unidos. Para 2013, a entidade
projeta um faturamento de R$ 15,4 bilhões.
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Todo este potencial chamou a atenção da Ecopag, empresa de
soluções de pagamento e recebimento, que lançou o Pet
Assistance,
desenvolvido
para
proporcionar
assistências
especializadas a cães e gatos. Dentre os principais serviços
oferecidos estão aplicação de vacinas, implantação de chip, apoio à
localização do animal, transporte e estadia em hotel, consultas
veterinárias, agendamento de serviços veterinários, informações
sobre eventos e exposições, envio de ração em domicílio, além de
assistências emergencial e funeral.
"O mercado pet tem crescido muito, mas a área de assistência
ainda é pequena em comparação às demais, como alimentação e
serviços veterinários, por exemplo. E são nas horas em que o
animal de estimação precisa de uma assistência que as pessoas se
dão conta da importância de tê-la", afirma Janiel Zioti, presidente
da Ecopag.
O Pet Assistance pode ser adquirido via internet e POS (terminais
eletrônicos de venda por cartão). Para isto, basta criar uma conta
Ecopag e baixar o aplicativo no site.
Sobre a Ecopag
A Ecopag é uma empresa que apresenta um novo conceito de
agência de serviços mobile, especializada em desenvolvimento de
sistemas de recebimento e pagamento por dispositivos móveis
como celular, smartphones, tablets e computadores. A Ecopag
fornece soluções de alta tecnologia, fáceis de usar e de baixo custo,
que facilitam a vida das pessoas. Para acompanhar as atualizações
e notícias da empresa, o usuário pode seguir os perfis da Ecopag no
Facebook e Twitter, além do blog da empresa.
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