
 
  

Covestro apresenta sua loja digital 
  
- Aquisição direta com ofertas personalizadas para clientes  
- Novo canal de vendas digital complementa modelo de vendas existente 

A nova plataforma comercial digital B2B da Covestro teve um ótimo começo. Clientes da 

fabricante de materiais podem agora fazer negócios em qualquer momento com apenas 

alguns cliques através da Covestro Direct Store, disponível em uma nova plataforma por 

meio do link covestro.asellion.com. Os clientes da Covestro serão capazes de adquirir 

produtos químicos de forma conveniente, flexível e segura através deste canal de vendas 

digital. 

“Hoje em dia, os clientes buscam formas flexíveis para obter a mais ampla gama possível de 

produtos e serviços complementares através de diversos canais”, explica Dr. Markus 

Steilemann, CEO da Covestro. “Com nossa nova loja, estamos adaptando a experiência de 

compra para os novos requisitos e oferecendo novos métodos além de nossos canais de 

vendas análogos e digitais existentes.” 

Compras simples, flexíveis e seguras 

A Covestro Direct Store foi projetada durante o último ano e meio, refletindo as demandas de 

clientes de todo o mundo. Ela oferecerá aproximadamente 80 produtos para a fabricação de 

plásticos de alto desempenho e visa tornar a compra de químicos mais intuitiva e eficiente. 

Os clientes receberão ofertas personalizadas regularmente em tempo real e serão capazes 

de obter e analisar todas as informações relevantes, em qualquer lugar e em qualquer 

momento. 

Por sua vez, a equipe de vendas da Covestro se beneficia de uma nova e personalizada 

aproximação digital com seus clientes. Os vendedores da Covestro apresentarão os 

produtos da empresa diretamente sob a marca da Covestro e serão capazes de responder 

às diferentes necessidades de seus clientes. “A aquisição de produtos na indústria química 

pode ser um processo longo e criamos a loja da Covestro para lidar com tal desafio. Ao usar 

este canal de vendas digital, os vendedores e compradores da Covestro não precisam se 

preocupar sobre a etapa de negociação, já que isso será feito dentro da plataforma. Em vez 

disso, eles podem fazer um melhor uso da interação pessoal e criar uma conexão comercial 

sustentável. No final das contas, tanto os clientes quanto os vendedores se beneficiam 

igualmente”, diz Thorsten Lampe, diretor da plataforma comercial B2B Asellion, na qual a 

Covestro Direct Store está hospedada. 

Solução de software escalonável para terceiros 

Atualmente, a Covestro Direct Store é a única fornecedora da plataforma Asellion. Somente 

os vendedores da Covestro e seus clientes têm acesso à loja. Porém, a tecnologia da 

plataforma da Asellion foi projetada como uma solução segura e escalonável de software 

como serviço (SaaS) de forma que, no futuro, terceiros e outros fabricantes tenham, na 

medida do possível, a opção de hospedar suas próprias lojas diretas operadas pela Asellion. 

https://auth.asellion.com/auth/realms/asellion/protocol/openid-connect/auth?client_id=frontend&redirect_uri=https://covestro.asellion.com/&state=c1b687ec-e5d1-4bf0-b823-41c80bf22647&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=81100be2-9af9-4210-a6a9-cf21ebc6462c


Após uma fase de testes e desenvolvimento, espera-se que a plataforma esteja operacional 

para fornecedores externos ainda durante este ano. 

Asellion é uma subsidiária integral da Covestro AG baseada em Amsterdã e faz parte da 

estratégia digital do grupo “Digital@Covestro”. Com o programa, os fabricantes de materiais 

querem digitalizar os negócios operacionais e comunicações com clientes e desenvolver 

novos modelos comerciais digitais. 

Sobre a Covestro: 
Com 14,6 bilhões de euros em vendas em 2018, a Covestro é uma das maiores empresas 

mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de materiais 

de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos 

usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os principais segmentos atendidos são o 

automotivo, de construção, processamento de madeira e móveis e as indústrias elétrica e 

eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria 

química. A Covestro tem cerca de 30 unidades produtivas no mundo todo e, no final de 

2018, empregava aproximadamente 16,8 mil pessoas (em equivalência à jornada integral). 

  
Você tem acesso a este press release (em inglês) no site da Covestro, onde também pode 

fazer o download de imagens – não esqueça de citar a fonte. 

  
  

Mais informações em www.covestro.com. 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/covestro  

  
Declarações prospectivas 
Este press release pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela 

Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais 

entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas 

aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que estão disponíveis em 

www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais declarações prospectivas ou 

ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 
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