Napse, nova marca internacional da Linx e Synthesis Retail Solutions, chega à
América Latina
A nova marca traz uma oferta mais ampla e inovadora para suportar a transformação do
varejo na região.
São Paulo, 17 de agosto de 2018. A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, anuncia a
Napse, nova marca internacional da empresa brasileira, que nasce a partir da união da Linx e Synthesis
Retail Solutions. Ambas empresas são especialistas no mercado varejista, desenvolvendo soluções
inovadoras que acompanham o varejo em sua transformação digital. A Linx possui a liderança no
mercado brasileiro de software, com 41,3% do market share, e a Synthesis tem operações em toda
América Latina e Caribe, onde estão os maiores varejistas da região.
A partir da aquisição da Synthesis, em julho de 2017, por mais de US$ 16 milhões, começou um
processo de integração entre as duas companhias que culmina com o lançamento da Napse, se
tornando a maior empresa de tecnologia para o varejo da América Latina, com amplo conhecimento
sobre a indústria e padrões de consumo na região. “O objetivo da Napse, sendo a marca internacional
da Linx, é ampliar o horizonte das tecnologias para o varejo em toda a América Latina. A marca
representa o melhor de duas grandes empresas, na oferta de soluções que vão desde o ponto de
venda até a inteligência artificial e data lakes”, afirma Raul Souza, diretor comercial Napse.
Com sede em Buenos Aires, ponto focal para a América Latina, a Napse opera em 5 países: Argentina,
Chile, México, Peru e Estados Unidos, tendo na sua carteira de clientes grandes marcas como
Aerolíneas Argentinas, YPF, Sony, Toyota, Cotsco, Cencosud, Liverpool, Renner.
Sobre a Napse
A Napse oferece soluções de tecnologia omnichannel para acompanhar o setor de varejo na
transformação digital. Como desenvolvedora de softwares para o varejo, fornece soluções baseadas
em tecnologia moderna e comprovada, além de serviços profissionais para implementação,
customização e suporte. A Napse está comprometida com o desenvolvimento internacional suportado
por sua gama de soluções, ampla experiência, especialização e base instalada, além do crescimento
profissional de seus colaboradores e organização. Para mais informações sobre a Napse, visite:
www.napse.global .
Sobre a Linx
A Linx é uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. Líder no mercado de
software de gestão, com 41,3% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a
expertise da Linx na jornada de compra é transformada em insights fundamentais para atingir o que os
varejistas mais esperam: fidelizar seus consumidores e atingir resultados concretos e relevantes. Com
capital aberto desde 2013, a Linx possui cerca de 3 mil colaboradores distribuídos entre sua sede em
São Paulo, 13 filiais pelo Brasil e 7 países da América Latina. Para saber mais, acesse
www.linx.com.br/imprensa.

