
Com a CECOP, você rentabiliza o seu negócio instantaneamente

Oferecemos aos nossos associados as melhores condições de compra e benefícios exclusivos.  
Veja o que podemos fazer por você hoje!
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Fórmula Remunerada CECOP

Faça parte da nossa comunidade seu e-mail QUERO SER ASSOCIADO

A FRC - Fórmula Remunerada CECOP é um programa que reconhece o compromisso e a 

fidelidade dos associados associados, e premia todos aqueles que escolhem trabalhar com os 

fornecedores parceiros do grupo.

Confira quem já ganhou

A FRC - Fórmula Remunerada CECOP é um programa que reconhece o compromisso e  

a fidelidade dos associados, e premia todos aqueles que escolhem trabalhar com os  

fornecedores parceiros do grupo.

Prêmio de Fidelidade que devolve de 1 a  

9% de suas compras com os fornecedores  

participantes

"Lorem ipsum dolor sit amet, consec  

adipiscing elit. Praesent id finibus erat,  
lacinia accumsan odio. Pellentesque  

leo est, posuere a convallis nec."
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Lorem ipsum dolor 
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A partir de um faturamento mínimo anual somado entre todos os 

fornecedores participantes do programa, a CECOP devolve de 2% a 

9% sobre o total proporcional das suas compras. 
 

O valor se refere às compras líquidas, sem impostos. 
 

Atenção, porque alguns fornecedores estabelecem metas, 
quantidades de peças ou faturamento mínimo para ser premiado 

com a FRC. 
 

As armações de marca própria da CECOP também somam à FRC.

Como funciona?

Sobre a CECOP

Programas Materiais

Presença Global Redes sociais

Somos um grupo internacional com mais de 20 anos  

de existência, apoiando óticos independentes com 

 soluções únicas e personalizadas.

Head Office São Paulo 

Rua Conselheiro Crispiniano 105 

São Paulo - SP 

(11) 3262-4160
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• Portugal 
• Itália 

• Espanha 

• Inglaterra 

• Irlanda 

• Brasil 
• México 

• Colômbia 

• Estados Unidos
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