
 
 
 
 
 
 
 

 

Tenha agora mesmo sua loja virtual! 

Sua empresa sem fronteiras!

Ofereça aos seus clientes a opção de comprar seus produtos com comodidade e conforto, sem precisar sair 

de casa e com total segurança!  

- Oferecemos uma loja virtual completa

• Listagem por Categorias

• Catálogo Geral

• Cadastro de Cliente

• Carrinho de Compras

• Histórico de Pedidos por Cliente

• Integração com sistema dos Correios para cálculo do frete e prazo de entrega

• Integração com sistema 
cartões de crédito e

• Sistema de Notícias/Dicas dinâmico

• Área d
 

- Painel Administrativo: 

• Cadastro de Categorias 

• Cadastro de Produtos 

� Até 5 imagens por produto

� Relacionamento do produto em até 4 categorias

• Cadastro de Notícias/Dicas 

• Pesquisa de Pedidos 

• Pesquisa de Clientes 

• Cadastro de Usuários, com permissões de acesso específicas

Além da estrutura básica, o sistema pode ser customizado de acordo com suas necessidades! 

Sem mensalidade

* Não inclusos: Hospedagem e Registro do 
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Tenha agora mesmo sua loja virtual! 

Sua empresa sem fronteiras! 

seus clientes a opção de comprar seus produtos com comodidade e conforto, sem precisar sair 

Oferecemos uma loja virtual completa*, contendo: 

Listagem por Categorias 

Catálogo Geral 

Cadastro de Cliente 

Carrinho de Compras 

Histórico de Pedidos por Cliente 

Integração com sistema dos Correios para cálculo do frete e prazo de entrega

Integração com sistema PagSeguro da UOL para pagamento
cartões de crédito e boleto bancário) 

Sistema de Notícias/Dicas dinâmico 

Área de Contato (formulário para contato direto entre cliente e loja)

Até 5 imagens por produto 

Relacionamento do produto em até 4 categorias 

Cadastro de Usuários, com permissões de acesso específicas. 

Além da estrutura básica, o sistema pode ser customizado de acordo com suas necessidades! 

Sem mensalidade e pagamento facilitado!

: Hospedagem e Registro do Domínio. 
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Tenha agora mesmo sua loja virtual!  

 

seus clientes a opção de comprar seus produtos com comodidade e conforto, sem precisar sair 

Integração com sistema dos Correios para cálculo do frete e prazo de entrega 

para pagamentos (múltiplos 

e Contato (formulário para contato direto entre cliente e loja) 

 

Além da estrutura básica, o sistema pode ser customizado de acordo com suas necessidades!  

e pagamento facilitado! 
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