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MRW com pacote all-in-one de e-commerce para PME
A empresa continua a sua aposta neste segmento e oferece um serviço em parceria com a Viamódul e
a Amen, especificamente pensado para as PME com produção de site, registo de domínio e serviço de
transportes urgentes MRW

(Lisboa, 27 de fevereiro de 2011) – A MRW, líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas
encomendas, anuncia um pacote de e-commerce com oferta direcionada às pequenas e médias empresas (PME)
que reúne valências a todos os níveis para a criação de um negócio online. Esta solução torna-se possível graças
à parceria da MRW com a Viamódul (empresa especializada em soluções profissionais de comunicação e
comércio eletrónico com ferramenta líder na Europa) e com a Amen (empresa de Registo de domínios,
Alojamento, Criação de Sites, E-commerce e Servidores) que data de 2010. Com esta parceria, a MRW cria um
triângulo perfeito para atuar no mercado de e-commerce, oferendo um pacote completo à maioria do tecido
empresarial nacional, as PME, contendo produção de site, registo de domínio e serviço de transportes urgentes
MRW. As empresas que queiram abrir a sua loja online têm agora um apoio 360 graus.
A MRW lançou recentemente novos Serviços para o setor de e-commerce que vem no seguimento da nossa
estratégia de gestão da crise: Disponibilizar mais e melhores condições aos clientes através de serviços que
ofereçam mais conforto e zero preocupações.

Jorge Reis, diretor comercial da MRW Portugal ainda acrescenta: “Temos um pacote especificamente
pensado para as PME, com serviços de produção de site, registo de domínio, tudo isto aliado ao nosso
serviço de transportes urgentes. Para o setor empresarial, esta parceria representa não só isto como
também um serviço que, ao conjugar tudo num só bolo, consegue aumentar a disponibilidade das
empresas para se dedicarem ao seu core business em vez de terem preocupações com pesquisas e criação
de websites e ainda de contactar um player do mercado de transportes urgentes para conseguir lucrar
com as suas vendas online”.

Com a Amen, a MRW oferece às empresas um domínio Web com serviços profissionais e acessíveis através da
Internet com gestão simples e intuitiva. Após a criação de um site, as empresas poderão de seguida ter uma
plataforma de e-commerce líder na Europa, graças à Viamodul. A parceria com a Viamodul, vai desta forma
possibilitar à MRW oferecer às empresas uma ferramenta de vendas online com acesso à plataforma ecommerce líder na Europa e a serviços de consultoria que apoiam a equipa na implementação de soluções de
comércio eletrónico standard ou à medida, em que a integração com outros sistemas ou integração de processo
e regras de negócio constituem requisitos fundamentais.

Sobre a Viamodul
Empresa especializada que proporciona soluções profissionais de comunicação e comércio eletrónico, seja o
negócio online de pequenas dimensões ou de uma média / grande empresa. O seu estatuto de e-pages partner
em Portugal assegura-lhe acesso à plataforma e-Commerce líder na Europa e a serviços de consultoria que
apoiam as equipas na implementação de soluções de comércio eletrónico standard ou à medida, em que a
integração com outros sistemas ou integração de processo e regras de negócio constituem requisitos
fundamentais.

Sobre a Amen
A Amen Portugal faz parte do Grupo Dada, líder europeu em registo de domínios, alojamento, e-commerce e
soluções de presença online. A Amen oferece aos seus clientes, serviços profissionais, acessíveis através da
Internet com gestão simples e intuitiva. É também a primeira operadora italiana credenciada pela ICANN.
Com mais de 480 mil clientes empresariais e mais de 1,7 milhões de domínios, o Grupo Dada está presente nos
grupos de topo na área de registo de domínio e gestão de serviços online para particulares e empresas na
Europa. Para além da sua presença em Portugal com a Amen, a Dada está também presente em Itália, Espanha,
Reino Unido, Irlanda, França e Holanda através, respetivamente: Register it SpA, Nominalia SL, Namesco
Limited , PoundHost, Register365, Amen França, Amen Holanda

Sobre a MRW
Criada em 1977, a líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas encomendas está presente em
Portugal há 18 anos e a sua bandeira assenta na qualidade do serviço. A MRW é Master Franchising com um
total em território nacional de 48 Lojas, sendo o seu objetivo alargar o leque de franchisados com boa cultura
comercial e vasto know-how. Com um portfólio de serviços que se adapta a todas as necessidades dos seus
clientes, o seu serviço de entregas funciona de Norte a Sul de Portugal com uma extensa frota de 250 viaturas.
Desde 1977, que a MRW tem desenvolvido e criado a partir da sua atividade principal, o transporte urgente de
mercadorias, novas modalidades e serviços para satisfazer as necessidades dos seus clientes, contando para
isso com o apoio dos seus franchisados. Atualmente, além de poder utilizar as diferentes modalidades horárias
para o envio de encomendas, o cliente pode pedir uma compra noutra cidade ou pedir uma recolha no Sábado
para entregar na Segunda-feira. Facilidades que enaltecem a qualidade do serviço prestado pela MWR. A
colaboração com instituições sem fins lucrativos, com mais de um por cento da faturação destinada à
Responsabilidade Social, é uma das áreas da empresa com grande valor. Hoje, as mais de 1300 Lojas
distribuídas em Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar e Venezuela, conformam um grupo humano que supera
as 13 mil pessoas, totalmente à disposição dos nossos Clientes.

