
 
 

Campanha cross-sell PHC CS Desktop + Web 

Vamos fechar 2021 em grande, 
aproveite a campanha de fim de ano do 

PHC CS 
 

A quem se destina 

Destina-se a atuais Clientes PHC CS que necessitem adquirir novos módulos 

de servidor PHC CS, em Portugal. 

São elegíveis todos os atuais Clientes com PHC ON ativo e com data de 

licenciamento superior a 3 meses. 

 

Enquadramento: 

O último trimestre do ano é o momento escolhido por muitas empresas 
para fazerem investimentos e há oportunidades de negócio que 
precisam apenas de um incentivo para se concretizarem. 

Por isso, preparámos três campanhas especial fim de ano, com 
descontos até 30%, que podem fazer a diferença no seu negócio: ano 
novo, software novo e ainda mais completo. Ou seja, esta é uma ótima 
oportunidade para incentivar a evolução dos seus Clientes para o Web. 

São elas, 

• E-commerce: novos mercados, novos consumidores, a 
necessidade dos negócios estarem disponíveis 24/7; 
 

• Excelência Financeira: a aposta na saúde financeira das 
empresas e na automatização das tarefas mais morosas; 
 

• Gestão de Recursos Humanos: produtividade e rentabilidade na 
gestão de capital humano, permitindo a consolidação de 
processos colaborativos e adequados aos modelos de trabalho 
híbridos. 

 



  

 

Validade 

Condições em vigor de 23 novembro a 28 dezembro de 2021. 

 

Condições  

Desconto válido nas gamas PHC CS Corporate, PHC CS Advanced e PHC CS 

Enterprise, em formato de licenciamento perpétuo. 

PHC CS Corporate e PHC CS Advanced - 30% de desconto  

PHC CS Enterprise - 20% de desconto 

Desconto aplicável na aquisição das soluções compostas pelos seguintes 

módulos e na condição de aquisição mínima de um utilizador em PHC CS 

Intranet Web, em formato de licenciamento perpétuo. O desconto em PHC 

CS Web aplica-se ao primeiro utilizador adquirido. 

A oferta é válida para aquisição de novos módulos e respetivos utilizadores 

adicionais PHC CS WEB, adquiridos numa única encomenda e no prazo de 

duração da campanha, por cada NIF de Cliente ou instalação. 

 

o Servidor PHC CS Contabilidade Desktop + 1 User PHC CS 

Contabilidade Web  

o Servidor PHC CS Vencimentos + 1 User de PHC CS Vencimentos Web 

o Servidor PHC CS Vencimentos + 1 User de PHC CS Vencimentos Web 

+ 1 user de Servidor PHC CS Colaborador Web (Advanced e Enterprise) 

o Servidor PHC CS Documentos + 1 User PHC CS Documentos Web 

o Servidor PHC CS Documentos + BPM + 1 User de Intranet Web 

(Advanced e Enterprise)  
o Servidor PHC CS CRM Comercial + 1 User PHC CS CRM Comercial 

Web  

o Servidor PHC CS E-Commerce B2C 

o Servidor PHC CS E-Commerce B2B 



  

 

 

Condições Gerais 

1) Os descontos aplicáveis no âmbito desta campanha também incidem 

sobre a margem do distribuidor, assim como nos acertos no valor de PHC 

On que venham a realizar-se a atuais Clientes PHC. 

2) Condições não acumuláveis com qualquer outra promoção, desconto ou 

campanha, ainda que simultaneamente em vigor ou presente nas 

condições de comercialização PHC. 

3) A campanha é válida para Clientes em Portugal. 

 

Submissão de encomenda 

Referência de campanha a utilizar na encomenda: CMPCROSSWPT2021 

A aplicação do desconto carece de confirmação por parte da PHC, após 

submissão da encomenda. 

A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor. 


