APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA PARA SEU

E-COMMERCE
DE SUCESSO

www.brasilnaweb.com.br | 4003-3312 | atendimento@brasilnaweb.com.br



A LOJA VIRTUAL



O SISTEMA ADMINISTRATIVO



Acesso dos seus clientes para realização das compras.

Acesso restrito para você e sua equipe gerenciarem o e-commerce.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES
Veja mais materiais para começar a sua loja.

ASSUNTOS NESSA APRESENTAÇÃO
2

Fundada em 2005
+ de 1500 projetos de web realizados entre eles:

Nos últimos anos estamos focados em E-commerce
+ 400 clientes de e-commerce



A LOJA VIRTUAL
- Recursos
- Estilização do Layout
- SEO
- Blog
- Mobile (Responsive)
- Processo de Venda Otimizado (funil)
- Integração Correios e outros
- Integração Pagseguro, Paypal e outros
- Área do Cliente & Pedidos
- Sistema de Devolução
- Cupons de desconto
- Vale Presentes
- Programa de Pontos
- Programa de Afiliados



RECURSOS
Recursos da interface (layout) da loja.
- Busca por texto
- Mega Menu horizontal
- Banner com animação em HTML5
- Produtos em destaque
- Produtos mais vistos
- Produtos mais vendidos
- Produtos recém lançados
- Últimos posts do Blog
- Rodapé institucional e links úteis
- Entre outras áreas de informação
configuráveis (textos e banners).
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ESTILIZAÇÃO

As lojas possuem uma estrutura já definida e podem receber tanto a estilização de cores
conforme o seu negócio assim como posicionar itens em locais diferentes. Veja por exemplo
a diferença de itens entre a primeira e a segunda loja.
A segunda loja não usa colunas e exibe os produtos diretos um abaixo do outro, enquanto
as demais usam colunas na esquerda e banners entre os produtos. Isso é configurável a
gosto e conforme a necessidade de sua loja!
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SEO
Estrutura com várias técnicas de SEO já
aplicadas para que o Google entenda melhor
a sua loja:
- URL amigável
- Títulos em H1
- Meta tags automáticas e editáveis
- Textos Alt nas imagens
- Imagens automaticamente otimizadas
- Sitemap.xml automático
- Integração com Google Analytics
- Cadastro no Google Webmasters Tools
- Cadastro no Google Places (maps)
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MOBILE
O layout da loja usa o conceito RESPONSIVE no qual adapta as informações da loja ao
tamanho da tela do usuário, seja em um Tablet ou SmartPhone.
Por isso é muito importante não
interferir na estrutura para não
perder essa grande vantagem.
Afinal, a internet está cada vez
mais sendo acessada por celulares
e tablets, seu E-commerce precisa
estar preparado!
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BLOG
Além do E-commerce você terá um sistema
de Blog que é indispensável nas estratégias
de Lojas Virtuais hoje.
Com o Blog você fará o Marketing
de Conteúdo, postando informações
adicionais sobre seus produtos, segmento
e curiosidades que poderão atrair cada vez
mais novas visitas e potenciais clientes!
Isso também ajudará a sua loja no que diz
respeito a SEO!
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CONVERSÃO
Visando a conversão de vendas a tela de produto
permite o cálculo de frete rápido e tem o botão de
COMPRAR em destaque!

O carrinho de compras permite alterar
quantidades facilmente, calcular o frete,
incluir cupons e vale presente, consultar
o total e então prosseguir para finalização
da compra. Botão de Call to Action sempre
destacado!
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CONVERSÃO
Após o carrinho, o cliente usará uma única tela
para registrar a compra.
- Não há menu de fuga na tela
- Opção de login
1) área de cadastro
2) área do endereço de entrega com
preenchimento automático pelo CEP
3) opções de frete
4) opções de pagamento
5) resumo da compra, cupons e termos
de compra obrigatórios.
6) CONFIRMAR E PAGAR
Assim o cliente é levado para o meio de
pagamento, ex: Pagseguro, Paypal, Boleto, CIELO
entre outras opções.
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RECURSOS
O cliente possui uma área exclusiva para:
- Acompanhar seus pedidos.
- Alterar endereços.
- Alterar senha.
- Conferir pontos de fidelidade.
- Balanço de crédito/débito.
- Realizar devoluções.
A devolução é totalmente tratada pelo
sistema com motivos e identificação da
devolução para correta reposição ao
estoque se necessário.
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AFILIADOS
Com o sistema de afiliados você pode
divulgar seus produtos com blogs e sites
parceiros pagando comissões por vendas
vindas dos sites afiliados!
- Cadastro de afiliado
- Alterar senha
- Solicitar comissão
- Gerar código de afiliado
- Ver indicações realizadas
Toda venda feita a partir de um afiliado irá
gerar comissão ao mesmo. A estratégia
de rede de afiliados é muito boa para
e-commerce, não deixe de usar em seu
projeto assim que lançar a loja!
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O SISTEMA ADMINISTRATIVO
Veremos agora o sistema administrativo da loja virtual e
algumas áreas muito importantes, como:
- Cadastro de produtos e categorias
- Gestão de opções de produtos
- Opções de frete
- Meios pagamento
- Gestão de pedidos
- Geração de Cupons
- Relatórios
- Páginas Institucionais
- Gestão do Blog



CADASTRO DE PRODUTOS ILIMITADOS!
O sistema não limita a quantidade de
produtos e você tem vários campos para
organizar o cadastro!
- Múltiplas fotos
- Preços por grupo de cliente
- Dimensões e peso
- Opções do produto (cor, tamanho, etc)
- Produtos Relacionados
- Campos para SEO (meta tags, url)
+ 40 campos de informações!
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CONTROLE DO CATÁLOGO DE PRODUTOS
O sistema possui vários controles
independentes, como:
- Cadastro de categorias
- Cadastro de fabricantes
- Cadastro de características
- Cadastro de opções
- Cadastro de arquivos p/ download.
- Gestão de comentários nos produtos.
- Controle de estoque.

16



MEIOS DE PAGAMENTOS
O sistema possui vários módulos de
pagamentos já instalados! Módulos como
do PagSeguro, PayPal, PagarMe e Mercado
Pago são os principais, que fazem toda a
interação automática com a loja e seu cliente.
Além dos módulos temos também, outros
avançados como Cielo, MOIP e Boletos com
registro, confira em nossa loja acesse:
www.brasilnaweb.com.br/loja/meios-de-pagamento
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OPÇÕES DE FRETE
O sistema possui várias opções de frete já
instaladas, são elas:
- Correios Brasil,
- Fedex,
- Frete Fixo,
- Frete por Itens,
- Frete por Peso e
- Retirada na Loja.
O módulo para Correios também oferece a
opção COM CONTRATOS.
Temos a opção do módulos para JadLog,
Frete por bairros, motoboy, entre outras
modalidades com valores adicionais, veja a
lista completa na nossa loja de módulos em:
www.brasilnaweb.com.br/loja/frete
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GESTÃO DE PEDIDOS
Você terá total controle do status de cada
pedido, podendo alterá-los sempre que
necessário e comunicar ao cliente.
Há ainda o controle de devolução de pedidos
e o controle total do cadastro dos clientes!
Além de poder criar seu fluxo de forma visual
tanto no painel admistrativo quanto para o
seu cliente.
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GESTÃO DE CUPONS DE DESCONTO
Gere cupons de descontos para distribuir em
seus parceiros, afiliados e por email marketing
a seus clientes!
É possível gerar cupons de muitas formas como:
- desconto em valor
- desconto por porcentagem
- frete grátis
- acima de R$ x,xx
- só para produto Y
- só para categoria Z
- limitação de vezes para utilizar
Entre outras opções!
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RELATÓRIOS
O sistema conta com vários tipos de relatórios como:
- Pedidos
- Fretes
- Devoluções
- Cupons utilizados
- Produtos mais acessados
- Produtos mais comprados
- Pedidos por cliente
- Pontos de fidelidade de clientes
- Comissões de afiliados
Oferecemos também módulos de relatórios avançados com vários filtros e exportação
de dados para Excel (xls), valores a parte (consulte nosso comercial).
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PÁGINA INSTITUCIONAIS E GESTÃO DO BLOG
Crie quantas páginas de informação
forem necessárias como:
Quem somos, políticas gerais, política de
privacidade entre outras!
O sistema também possui um controle
independente para o BLOG, permitindo
assim gerar cada vez mais conteúdos
adicionais para a loja virtual, contribuindo
para a sua relevância junto aos
buscadores!
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CERTIFICADO DIGITAL SSL 256 BITS
Toda loja possui certificado digital ssl gratuito
para maior segurança e credibilidade para
o ecommerce
A CIELO, por exemplo, exige que sua loja
tenha o próprio certificado digital para ser
homologada, outras opções de pagamento
como PagSeguro (não transparente), não
exigem o certificado.
Para ter a LOJA NO FACEBOOK também é
obrigatório ter o Certificado Digital.
Exemplo



SUPORTE AO SISTEMA E TREINAMENTO
Oferecemos suporte contínuo para o sistema da loja
virtual para que você sempre tenha um ponto de apoio
quando tiver dúvidas ou ocorrer problemas.
Você pode contar com nossa experiência em
treinamentos ao vivo, acesse:
www.brasilnaweb.com.br/cursos
Assinando o Suporte você terá também:
+ descontos em módulos adicionais
+ descontos em serviços de design
Central de Ajuda:
www.brasilnaweb.com.br/ajuda
Atendimento on-line:
www.brasilnaweb.com.br/chat
Telefone: 4003-3312



SUA LOJA 24 HORAS NO AR
Servidores preparados para sua loja virtual
Nossos servidores são otimizados
e pensados em nossos clientes de
ecommerce.
Ha mais de 10 anos contamos com
apoio estratégico de nosso data center
americano na gestão e evolução continua
da infra estrutura que opera o ano inteiro
com 99.9% de uptime.



MUDANÇAS NO PROJETO DA LOJA VIRTUAL
Entenda o que pode ser feito.
Estilização

SIM - troca de cor e posição de
módulos

No projeto faremos a
estilização da plataforma para
a sua identidade visual.
Banners podem ser colocados
em várias áreas assim como
muitos itens podem receber
cores e imagens diferentes!

Alterações de
funcionamento

Conheça os
módulos opcionais
já prontos!

Modificações da forma de
funcionamento implicam em
custos adicionais e análise de
viabilidade e só podem ser
feitos
após a entrega do projeto.

Pode ser que já exista um
módulo para o que você
deseja!

SOB AVALIAÇÃO - com custo
adicional por orçamento.

Conheça alguns a seguir!

Conheça o DEMO e tire
dúvidas com nossos
consultores sobre
funcionamentos e recursos
antes mesmo de contratar.
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MÓDULOS ADICIONAIS (OPCIONAIS)
CIELO

Aceita pagamentos com CIELO.

SEO PACK PRO

Agrega ainda mais recursos de SEO na
loja virtual!

Google Analytics PRO
Passa mais dados da loja e visitantes
para o Google Analytics em modo
E-commerce.

Relatório PRO

Gera relatório avançado com custo,
além de opções de filtro e exportação
de dados para excel (.xls).

Filtros Avançados

Gera filtros de produtos para facilitar a
pesquisa de produtos na loja virtual.

FACEBOOK STORE

Tenha uma loja no facebook integrada a
sua loja virtual!

Frete por bairros

Permite definir preços bairro a bairro
para determinadas cidades.

São mais de 3000 módulos,
consulte-nos e informe o que
você precisa!
Lista completa de módulos:
www.brasilnaweb.com.br/loja
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS E IMPORTANTES


Apresentação
Conheça a plataforma - www.brasilnaweb.com.br/apresentacao



Ficha Técnica
Documentação de recursos - www.brasilnaweb.com.br/fichatecnica



Central de ajuda
Tutoriais - www.brasilnaweb.com.br/ajuda

Treinamento

Toda semana - www. brasilnaweb.com.br/cursos


Processo de Briefing
Separe a logo e fotos - www.brasilnaweb.com.br/prebriefing

Contratar

Contrate agora - www.brasilnaweb.com.br/contratar
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GOSTOU?

CONTRATE

AGORA
brasilnaweb.com.br/contratar

Dúvidas?! Agende uma reunião:
brasilnaweb.com.br/reuniao

