Olá!
Seja bem-vindo ao Ensacasó.
Preparamos esse passo-a-passo para ajudar o seu cadastramento.
Cadastramento inicial
Acesse www.ensacaso.com.br e clique em
Sou Fornecedor – Quero fazer parte, no canto superior
direito.
Preencha o formulário com seu nome completo,
telefone, e-mail e forneça uma senha. Ela será usada
para seu acesso à plataforma.
Termine de preencher seu cadastro com o CNPJ
da sua empresa, endereço, links de redes sociais
(opcional) e número do whatsapp (de preferência do atendimento comercial que será
responsável pelo recebimento dos pedidos de cotações).
Ao final, clique em salvar.

Configurações da conta
Após o cadastro inicial você será direcionado para a página da sua conta no Ensacasó.
Vá em Serviços – Portfólio para adicionar as categorias de produtos que irá cadastrar.
Em Categorias, selecione o tipo de produto desejado (por exemplo, Big Bags) e na
coluna ao lado, a subcategoria Todos e clique em salvar.
Para credenciar mais de uma categoria, clique no sinal + ao lado da segunda coluna.
Na sequência, clique em Adicionar um novo item em Portfólio para especificar os seus
produtos. Nessa área você deve novamente informar a categoria e a subcategoria do
produto.
Aproveite para incluir imagens ou um vídeo do seu produto.
Você pode criar diversos portfólios para divulgar suas sacarias! Aproveite esse espaço.

Importante
Se você precisar de apoio para configuração, envie um e-mail para
suporte@ensacaso.com.br. Estamos preparados para ajudar você e sua equipe a tirar o
melhor proveito do Ensacasó.
O uso completo da plataforma e participação nas cotações só será possível após
liberação do moderador. Você receberá um e-mail informando a liberação do acesso.
Lembramos que a plataforma Ensacasó funciona com sistema de associação para
vendedores/fornecedores, sendo necessária a contratação de um dos planos de
assinatura disponíveis na proposta comercial em anexo. Até 10 de março, a plataforma
estará aberta para experiência gratuita de todos os parceiros.

