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Envelopes Amazon FBA Onsite – Benefício Exclusivo 

Em parceria com a empresa Embalagens Bérgamo, iniciamos a produção de envelopes com o logo da 

Amazon exclusivos para pedidos do programa FBA Onsite – Logística da Amazon. 

Veja abaixo algumas vantagens de utilizar os envelopes, condições de compra, pagamento, preços e 

como fazer a compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

Os pacotes personalizados dão um diferencial para sua loja, distinguindo de outros vendedores e 

reforçando sua parceria com a Amazon. 

 

 

 

Envelopes Amazon 

Novos envelopes exclusivos para vendedores do programa de Envio pela 

Amazon! Encomende já os seus por meios deste link. 

Destaque da sua loja utilizando envelope oficial Amazon 

Economia com preços abaixo do mercado 

Priorização das entregas pela transportadora 

Sem Logo FBA Onsite 

Depoimentos de alguns dos vendedores que já aderiram: 
 

“Com a nova embalagem personalizada acreditamos que os clientes sentirão mais confiança no parceiro que está representando a Amazon e com isso 
ganharemos mais relevância nas vendas.” 

Marcos, LT2 Shop 
 

“Ficamos surpresos com a velocidade da entrega dos envelopes até nosso centro de distribuição, muito rápido! Ao utilizar os envelopes Amazon 
ganhamos em agilidade ao embalar os pedidos, pois são fáceis de manusear e ocupam menos espaço físico, facilitando a logística tanto para o seller 

como para a transportadora. E também ganhamos em credibilidade pois ao usar a logo da Amazon na embalagem estamos levando toda a 
experiência e confiança que a empresa transmite ao consumidor final.” 

Ton, Naturally Produtos Naturais 
 

https://www.amazon.com.br/s?k=envelope+amazon&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=WUUKSS5XSHMI&sprefix=envelope+amazo%2Caps%2C238&ref=nb_sb_noss_2


 

fba onsite 

  

 

Perguntas Frequentes: 

 

1. Por onde posso fazer a compra? 

 

A compra pode ser feita por WhatsApp ou E-mail diretamente com o nosso fornecedor. 

Whatsapp: 11 99624-8767 

E-mail: marcio@wa70.com.br 

 

2. Quais as características dos envelopes? 

 

Os envelopes possuem logomarca, marcação para canguru da nota fiscal e marcação para etiqueta de envio. 

3. Como é feito o pagamento? 

 

Após faturamento, o fornecedor enviará um boleto para ser pago em até 28 dias. 

4. Quais são os preços e tamanhos? 

 

Os preços atualizados e tamanhos estão na imagem na primeira página desse arquivo. 

 

5. O que faço em caso de problemas ou dúvidas sobre os envelopes? 

 

Entre em contato com o fornecedor no número 11 99624-8767, o prazo de resposta é de até 24 horas úteis. Caso 

não obtenha resposta, abra um chamado no SellerCentral e nossa equipe retornará assim que possível. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996248767
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