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Lepton WEB
- Plano de corte Online

Domus
CAD
lança com exclusividade no Brasil o revolucionário
Lepton WEB
!
Com experiência de 20 anos oferecendo o melhor plano de corte, a Lepton
desenvolveu agora o:
Lepton WEB
O melhor plano de corte agora na versão
OnLine!!
Excelente para o Marceneiro, Perfeito para as Revendas , Economia e Praticidade para
Todos!
Revenda: Ofereça aos seus clientes este incrível benefício tornando o seu site referência
como exemplo de inovação.
Marceneiro: Solicite para sua Revenda oferecer este inovador e prático serviço,
você vai ganhar tempo, facilidade e acesso gratuito ao Lepton, o melhor de plano de corte do
mercado.
Lepton WEB, desenvolvido pela LEPTON e comercializado com exclusividade pela

Domus

CAD

no Brasil
Como funciona?
O Marceneiro irá acessar o site da Revenda e facilmente gerar o plano de corte e solicitar os
pedidos de compra para a Revenda.
Quais as vantagens para as Revendas:
- Sistema Inovador
- Libera o o vendedor para vender!
- Fideliza o cliente
- Aumento do acesso ao site da revenda
- Crie campanhas no site
- Controle total dos acessos ao site
- Diminuição de custos
- Segurança de todos os dados

Quais as vantagens para os Marceneiros:
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Utilizar o LEPTON gratuitamente, o melhor plano de corte do mercado!
Ganho de tempo
Menos trânsito
Facilita a vida do marceneiro que não precisará se deslocar até a revenda
Controle dos pedidos feitos para a revenda

Aplicativo inserido diretamente no site da revenda,
O Lepton WEB é o único 100% integrado com o plano de corte Lepton CNC.
O plano de corte online é novidade no Brasil,
não existe nenhuma solução semelhante sendo oferecida. Veja abaixo um exemplo de
como o sistema funciona, é necessário se cadastrar para ter acesso ao plano de corte
online.
Se você não quiser se
cadastrar, use
login:
fernando@domuscad.com.br
senha: 12345678
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