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Prezados 
As mais cordiais saudações. 
 
Somos o IZYSHOP – O Seu Supermercado Online e vimos por meio desta apresentar a V.Excia os nossos 
serviços. 
O IZYSHOP é o multipremiado supermercado inteiramente online de Moçambique, que surge com a missão de 
facilitar as compras que os nossos consumidores realizam, através de uma plataforma digital simples, conveniente e 
de confiança – o www.izyshop.co.mz.  
O IZYSHOP tem para oferecer uma vasta gama de produtos que englobam: 

ü Alimentos 
ü Carnes e Mariscos 
ü Frutas e Vegetais 
ü Bebidas 
ü Produtos Infantis 
ü Higiene e Limpeza 
ü Saúde e Beleza 
ü Dentre Outros 

 
Os produtos por nós oferecidos obedecem aos mais altos padrões de qualidade internacional e os vegetais são 
adquiridos de produtores locais, formados para corresponder aos nossos padrões de qualidade, contribuindo 
simultaneamente para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores nacionais. Desde o nosso estabelecimento 
no mercado em 2015, recebemos diversos prémios e distinções, das quais destacam-se: 

Ø Star for Leadership in Quality em PARIS, tendo recebido a categoria Gold pelos processos de gestão de 
qualidade implementados no Izyshop; 

Ø Startup do ano pela Total Moçambique, numa iniciativa que dentre mais de 200 empresas o Izyshop 
destacou-se como a mais inovadora e com maior impacto social; 

Ø GES - Global Entrepreneur Summit 2016 em Silicon Valley, San Francisco, USA; 
Ø Prémio Slush-Global Impact Showcase na Finlândia, onde o Izyshop venceu dentre mais de 40 empresas 

internacionais, tornando-se na primeira start-up Moçambicana a vencer um prémio internacional fora de 
África; 

Ø Business Excellence Awards 2016 pela câmara de Comercio Itália-Moçambique. 

O IZYSHOP oferece-lhe ainda a conveniência de comprar online e receber no domicílio grátis! Temos disponível 
uma frota de viaturas que garantem a entrega da sua encomenda dentro de um prazo máximo de 24h sem custos 
adicionais de entrega. Oferecemos ainda a possibilidade de pagar pelas suas compras através de uma transferência 
bancária ou na entrega em numerário ou pelo sistema POS, bem como pacotes de compras ao crédito. 
Dentre outras vantagens do IZYSHOP, podemos destacar: 

ü Preços competitivos; 
ü Redução de custos pelo facto do IZYSHOP entregar ao domicílio; 
ü Segurança e facilidade de controlo dos pagamentos; 
ü Rapidez de resposta; 
ü Facilidades de pagamento. 

 



 

 

 
 
Izyshop – Apresentação Corporativa 

 

 
 

 
 
Gostaríamos de ter a oportunidade de demonstrar pessoalmente os nossos serviços, numa data que seja 
conveniente para vós. Permaneceremos aguardando o vosso retorno e desde já os convidamos a visitar o Seu 
Supermercado Online em www.izyshop.co.mz e simplificar a vida de V.Excias. Porque com o IZYSHOP comprar, 
nunca foi tão fácil. 
 
Obrigado 
 
 
 
 
Anila Mussá 
COO, IZYSHOP – S.A  
 


