
 

 

 

 

Implantação Loja Virtual 

Equipe Comercial 
Visual E-commerce 

 

 

suporte@visualecommerce.com.br 
Ligue: (11) 4301 - 9915 

 

Proposta válida por 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre a Visual E-commerce 

 

Com experiência de 6 anos no 

mercado, a Visual E-commerce é 

uma empresa de tecnologia, com o 

objetivo de trazer aos clientes de 

pequeno e médio porte um sistema 

de comércio eletrônico que atende 

quaisquer necessidades possíveis, 

proporcionando uma experiência de crescimento e inovação única. 

Durante esse processo, com o crescimento da tecnologia e expansão no 

mercado, foi possível trazer o que há de melhor em plataforma e-commerce, 

viabilizando para seus clientes um sistema ágil, eficiente e seguro. 

A Visual E-commerce provêm melhorias em módulos e estratégias de Marketing, 

melhorando a experiência do público geral em comércio eletrônico, permitindo 

integrações com diversos Marketplaces, ERP’s e redes sociais. 

 

Parceiros 

Empresas que fazem acontecer, melhoram ainda mais a experiência do seu  

e-commerce. Soluções completas pra quem busca ERP de qualidade, conteúdo 

de marketing digital para sua página ou site, entre diversos serviços. 

  

 

 

  

 

 



 

Mais que uma plataforma 

 

Um sistema desenvolvido sob medida, 

atendendo diversos modelos de negócio. Sâo 

mais de 300 funcionalidades, tornando sua 

loja virtual ainda mais poderosa! 

 

Venda nos Maiores Marketplaces 

Todos os dias milhões de pessoas acessam canais de vendas diferentes a procura 

de produtos. Adicione seus produtos em cada um deles e expanda ainda mais o 

número de vendas da sua loja virtual. Gerencie suas vendas, produtos e tenha 

total controle do estoque em um só lugar de forma automática. 

Marketplaces com Estoque Sincronizado a loja virtual. 

 

 Diversos canais; 

 Sem Tarifas sobre sua venda; 

 Sem Limite de faturamento; 

 Sincronização de Estoque e Preço; 

 Captura de Pedidos; 

 Categorização interna; 

 Troca de Status Automático; 



 

Integração Crossdocking 

Estoque físico? Não se preocupe, com a visual e-commerce você tem total 

acesso ao Crossdocking Hayamax e Oderço, desfrutando de mais de 15.000 itens 

com fotos e descrições para sua loja sincronizados em tempo real.  

Veja alguns destaques:  

 Sincronização de estoque; 

 Sincronização de preço de custo; 

 Catálogos completos e atualizados; 

 Rápida inserção de produtos; 

 Aplique sua margem de venda; 

 Atualização de preço Marketplace 

 

O Processo Crossdocking é bem simples, você tem acesso ao catálogo de produtos do 

fornecedor, ao integrar o item na sua loja, automaticamente o sistema captura todos os dados 

como: foto, descrição, titulo, dimensões, peso e muito mais. O produto vinculado na sua 

permanece com estoque sincronizado ao do fornecedor, e você só faz o pedido do ítem quando 

vender em sua loja virtual. 

 

 

ERPs integrados 

Torne mais simples os processos da sua loja com o Aton ERP, Tiny, Softvar e o 

Bling, Sistemas para gestão de estoque, captura e Nota Fiscal. Integramos 

nosso sistema aos melhores ERPs do Mercado E-commerce. 

 

Relatórios 

Os relatórios fornecem informações de diversos departamentos, para que você 

possa saber tudo que acontece em sua loja virtual de modo simples e rápido, 

podendo exportar os dados em Excel. 



 

Centenas de recursos 

Estamos em constante evolução, trazendo o melhor para você lojista. Nosso 

foco é expandir cada vez mais em busca dos melhores recursos para sua loja 

virtual. Todos os recursos são desenvolvidos com um estudo entre divresos 

clientes, para que cada um deles seja rápido e fácil de manusear, além de 

proporcionar otimização de tempo e redução de custos operacionais. 

Veja alguns destaques:  

Mercado Livre 

. Detalhes da venda 

. Gerenciamento de Anúncios 

. Cadastro de anúncios 

. Respostas Prontas (Respostas pré automáticas) 

. Blacklist (bloqueio de compradores) 

. Controle de Estoque (Pausa e Ativa Automático) 

. Captura de Clientes 

SEO 

. Url dos Produtos renomeável 

. Meta Tittles nas páginas 

. Description nas Páginas 

. Gerador de XML Google Shopping  

. Gerador de Sitemap diário 

. Scripts Google Analytcs 

. Scripts de Acompanhamento Analytcs 

. Sistema de Blog dentro da loja 

Atendimento Ao Cliente 
 
. Sistema de chamado 
. Formulário de contato 
. Dúvidas sobre o produto 
. Integrado com chat externo 

Formas de Envio 

. Correios 

. Tabela Personalizada 

. Cálculo por Km 

. Retirada na Loja 

. Jad Log 

. Frete Grátis 

. Integração com Frenet 

Vitrine da Loja 

. Sugestão de Busca 

. TAGS SEO no produto 

. Sugestão Automática 

. Compre junto 

. Avaliação dos Produtos 

. Compartilhamento em Rede Social 

. Filtro de Marcas 

. Avise-Me Quando Chegar 

Checkout Rápido 

. Calculo De Envio 

. Checkout Em Uma Só Pagina 

. Vários Meios De Pagamento 

. Calculo automático 

 

Customização  

Nossa equipe desenvolve os melhores layouts, todos 

responsívos e adaptáveis para o fácil uso do seu 

cliente. E também você mesmo pode customizar a 

vitrine principal da sua loja, exibir promoções, 

banners, produtos selecionados entre outras opções 

de maneira fácil e rápida pelo próprio painel.  



 

Projeto - Setup 

Criação de Layout Personalizado 

Nossa equipe define o conceito, estuda as referências para elaborar um layout único. 
Inc luso 

Importação de Produtos 

Reunimos as informações para importar todos os dados de produtos da loja virtual. 
Inc luso 

Treinamento 

Apresentação da plataforma realizada via conferência ou em modo presencial  
Inc luso 

Configuração de ERP 

Configuração e comunicação entre as plataformas Aton e Visual E-commerce  
Inc luso 

Configuração de pagamento e envio 

Configuramos os Gateways de pagamento e fretes para a loja virtual. 
Inc luso 

Ativação do Crossdocking 

Após a instalação do layout, importamos o catálogo do fornecedor a loja virtual. 
Inc luso 

Criação e Configuração de E-mails 

Através da plataforma Zoho Mail, criamos e configuramos as contas de e-mail da sua loja.  
Inc luso 

 
Setup (consultar) 

 
* O valor de Setup pode ser negociado de acordo com a necessidade dos itens citados acima, caso 

queira o método convencional sem setup e layout personalizado, considere apenas o valor da 

mensalidade, porém deverá utilizado um dos modelos listados abaixo. 

 

www.loja2.stmarketingdigital.com.br 

www.loja3.stmarketingdigital.com.br 

www.loja4.stmarketingdigital.com.br 

www.loja5.stmarketingdigital.com.br 

www.loja6.stmarketingdigital.com.br 

www.loja7.stmarketingdigital.com.br 

www.loja8.stmarketingdigital.com.br 

www.loja9.stmarketingdigital.com.br 

www.loja10.stmarketingdigital.com.br 

www.loja11.stmarketingdigital.com.br 

www.loja12.stmarketingdigital.com.br 

www.loja13.stmarketingdigital.com.br 

www.loja14.stmarketingdigital.com.br 

https://www.loja2.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja3.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja4.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja5.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja6.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja7.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja8.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja9.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja10.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja11.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja12.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja13.stmarketingdigital.com.br/
http://www.loja14.stmarketingdigital.com.br/


 

Planos mensais 

 

 Basic Plus Premium 

Marketplaces 

vinculados 
2 contas 4 contas Ilimitado 

Contas  

Crossdocking 1 fornecedores 2 fornecedores 3 fornecedores 

Limite de produtos 500 1.500 Ilimitado 

% Sobre as vendas Isento Isento Isento 

Limite de pageviews 25.000 50.000 100.000 

Integração  

Bling e Aton sim sim sim 

Limite de Pedidos Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Mensalidade R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 750,00 

  

* Promoção de Preço Basic Exclusiva para Clientes Hayamax Durante 12 Meses.  

* Após 12 meses valor do plano será reajustado para o valor do site.  

 

Informações importantes 

 

Posso mudar meu plano no momento em que achar conveniente? 

Sim. A qualquer momento o lojista poderá escolher o melhor plano que lhe convém. Também avisamos 

antecipadamente caso o lojista esteja próximo dos limites de seu plano atual. 

 

Quando eu começo a pagar a mensalidade? 

Levantamos todos os requisitos para a criação do seu projeto. A primeira mensalidade ou pagamento do setup é 

realizada apenas após a loja virtual ir ao ar, durante toda a criação e desenvolvimento do projeto não há valor 

adicional, após a finalização da loja em ambiente real é enviado a primeira cobrança via boleto bancário. 

 

Equipe Comercial 

 
Ligue: (11) 4301-9915 

 
suporte@visualecommerce.com.br 

https://www.visualecommerce.com.br 

https://www.visualecommerce.com.br/

