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Grupo Massa e Ademicon fecham parceria para lançamento do PopCon
Consórcio
'Este é um produto flexível e amplo. Permite que
grandes marcas, como o Grupo Massa, que não têm
time comercial de consórcio, mas possuem forte
representatividade em seus segmentos de atuação,
possam ter seu próprio consórcio. E nós, como
especialistas, fazemos as vendas e a administração',
afirma Adriano Bruni, diretor comercial da Ademicon.
No caso do Grupo Massa, o apelo de mídia promete ser
um grande aliado, dando impulso extra às vendas, com
uma divulgação forte em rádio e TV, inicialmente, nos
estados do Paraná e de Santa Catarina. A expectativa
da Ademicon é de que o PopCon figure entre os
maiores consórcios de veículos administrados pela
empresa em vendas. 'O mercado de consórcio está
aquecido. De janeiro a outubro deste ano, alcançamos
mais de R$ 600 milhões em créditos comercializados no
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Sobre a?Ademicon
A?Ademicon?é?a?maior administradora independente
de consórcio do Brasil em créditos ativos?e
também?pioneira em consórcio imobiliário. Com 30
anos no mercado, atua ainda nos segmentos de
veículos e serviços.?Outra frente da companhia é
o?Consortium as a Service (CaaS),?com a operação?do
consórcio de?grandes?marcas de veículos pesados e
leves,?como New?Holland,?Iveco,?Librelato, Mitsubishi,
Suzuki, entre outras.?A?Ademicon?tem atuação
nacional e?possibilita?a conquista planejada de imóveis,
veículos e serviços com foco na geração de novos
negócios, na formação do patrimônio e realização de
projetos de vida dos clientes.
Sobre o Grupo Massa
Um dos mais importantes grupos de comunicação do
sul do país, o Grupo Massa cresce em ritmo acelerado.
É formado pela Rede Massa | SBT, com 5 emissoras de
TV e única rede a cobrir 100% dos 399 municípios
paranaenses, pela rádio Massa FM, a maior rede de
rádios do Paraná e a 2ª maior do Brasil, com 60
emissoras, e pela produtora de eventos Massa Fun!,
especializada na realização de diversos tipos de
eventos e shows de pequeno e grande porte. Além do
segmento de comunicação, o grupo também é formado
por empresas que atuam também nas áreas de
agropecuária, administração e licenciamento de marcas,
personagens e programas de televisão e administração
de imóveis, e tem participação em diversos outros
segmentos de negócios. Atualmente, o Grupo Massa
gera milhares de empregos, direta e indiretamente, em
todo o país e principalmente no Paraná.
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