
 

 
 

 
 

 
 

 
 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ILHA SOLTEIRA 

 
RUA RIO TAPAJÓS, 185 FONE: (18) 3742-2963        ILHA SOLTEIRA – SP                         CEP: 15385-000 
 

Aplicativo: ACEIS Ilha Solteira                Site: www.aceis.org.br                Face: Aceis Isa                               Whats:(18)98123-9832 

 

Benefícios ACEIS 

1. SOLUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO CONSUMIDOR (Score – Venda estimada – histórico de pagamentos – capacidade 

de pagamentos – e comprometimento de renda); 

2. SOLUÇÕES PARA AVALIAR EMPRESAS (histórico de pagamentos comerciais e financeiros – compartilhamento de 

dados – score positivo – indicador de vulnerabilidade e pontualidade); 

3. CAMPANHAS PROMOCIONAIS (para interatividade com o consumidor – divulgar empresas participantes – acelerar as 

vendas – manter contato direto com o público, valendo-se das datas comemorativas anuais); 

4. APLICATIVO PARA CELULAR: ACEIS Ilha Solteira com um Guia Comercial (que apresenta fotos da empresa, 

endereço completo, meios de contato (whatts, disk entrega, telefone, e-mail, facebook e site)) onde o consumidor pode 

contatar diretamente e imediatamente a empresa, para sugestões, pedidos, entre outros; os Pontos Turísticos e 

atividades turísticas, onde o usuário poderá se localizar melhor para realizar suas visitas, Vagas de emprego, as 

Campanhas promocionais e sorteios vigentes no comércio, o empresário ainda pode ter acesso a todas informações da 

ACEIS e da cidade, compartilhar suas informações com seus contatos de whats e de e-mail, disponibilizar notícias e 

promoções aos usuários do APP, cursos caso seja de interesse, fazer consultas ao SCPC e agora também contratar os 

serviços de PEDIDOS DELIVERY. 

 
5. Crédito com taxas a partir de 1,62% para associados com mais de um ano na ACEIS; 

6. Cartões de Crédito (ACCREDITO E ACEITE) para empresários e colaboradores; 

7. Consultorias tributária e previdenciária; 

8. Certificação Digital com descontos e facilidades para pagamento; 

9. Parceria de benefícios com o SICREDI (Cooperativa de Crédito); 

10. Planos de Saúde e Odontológico com preços acessíveis; 

11. Descontos de até 50% em cursos pagos do SEBRAE; 

12. Marketplace – SHOPPING VIRTUAL ACEIS Ilha Solteira; 

13. Auditório; 

14. Salão de Festas. 

 

MENSALIDADE: 
 

 MEI – R$32,00; 
 

 OUTRA – R$45,00 (até 9 funcionários).  
 

Mais informações LIGUE: (18)3742-2963 ou Whats(18) 98123-9832 
 

http://www.aceis.org.br/

