CASE MOBILIT
Conheça o novo case de telefonia móvel da Mobilit - Multinacional líder no segmento de
bebidas obtém 40% de redução com RFP ﬁnalizada em 60 dias.

QUEM: Multinacional líder no segmento de bebidas, com 69 mil funcionários e um
gasto mensal de R$ 130.000,00

DESAFIO:
Nesta empresa, estavam sendo analisados
diversos pontos:
• Redução de custos com telefonia móvel
• Subutilização de planos contratados
• Necessidade de um upgrade na tecnologia
• Melhoria no nível de atendimento
• Prazo de entrega de equipamentos
• Condições de pagamentos
• Cobertura deﬁciente
• Análise de roaming internacional de voz e
dados

CENÁRIO INICIAL: A falta de análise dos pontos relacionados anteriormente representava um alto
impacto no negócio, dado que a telefonia móvel está totalmente relacionada com a
produtividade da força de vendas e comunicação geral da companhia.
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CONECTE-SE COM A MOBILIT:

CONHEÇA MAIS SOBRE O
SERVIÇO DE REDUÇÃO
DE CUSTOS

ACESSE

SOLUÇÕES:

Execução de uma RFP em
60 dias

Inclusão dos upgrades
necessários

Implantação de uma RFP
técnica e ﬁnanceira de
Telefonia Móvel

Realização de um site
survey para testes de
cobertura indoor e
outdoor, nacional e
internacional
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CONECTE-SE COM A MOBILIT:

RESULTADOS:
• Redução de 40% no valor da conta
• Upgrade de aparelhos com aumento dos planos de internet
• Melhoria no formato do atendimento atual com inclusão de escalation list
para comercial, atendimento, faturamento e engenharia.
• Melhoria nas condições de pagamentos e reajustes.
• Automatização do processo de ativação dos planos de roaming internacional
de voz e dados
• Eliminação de planos de Voz, Dados e SMS contratados indevidamente.
• Isenção de multa contratual
• Conﬁrmação da capacidade de cobertura de voz e dados nacional e
internacional da operadora.

Projeto 100% remunerado através
dos resultados obtidos
(success fee)

Saber exatamente quanto cada setor gasta, assim como ratear
custos entre os gestores, implicam em um grande desaﬁo, ao
mesmo tempo que oferecem grandes oportunidades para
obtenção de bons resultados.

VOCÊ QUER RESULTADOS
COMO ESTES?
Faça um diagnóstico e descubra o seu
potencial de economia
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FAÇA UM
DIAGNÓSTICO CONOSCO

CONECTE-SE COM A MOBILIT:

