Loja Virtual
PRESENTES E DECORAÇÃO

www.minhaloja.uvaeverde.com.br

FUNCIONALIDADES DA LOJA
• Layout personalizado e responsivo;
• Possibilidade de veiculação de até 10 banners em destaque da página principal;
• Recomendação de produtos na home, “Você clicou em... ...e nós recomendamos”;
• Destaque de produtos na home de acordo com visita de outros clientes, “Você clicou em... e quem viu comprou”.
• Sugestão de produtos no carrinho de compras para aumentar o ticket de venda;
• Clientes podem avaliar o produto e deixar um comentário (avaliação passar por avaliação do lojista antes da publicação);
• Na página do produto, clientes podem compartilhar o produto no facebook, twitter, Google+, Pinterest, WhatsApp ou por email via formulário;
• Galeria e zoom nas imagens do produto;
• Botão comprar sempre visível mesmo ao rolar a página;
• Filtro para alterar a ordem de listagem dos produtos: Mais vendidos, preço, ordem alfabética ou melhor avaliados;
• Possibilidade de informar a quantidade de produtos por página;
• Alterar a forma de listagem dos produtos (tabela ou lista);
• Pagamento via PagSeguro;
• Cálculo de frete automático com a tabela dos Correios;
• Possibilidade de oferecer frete próprio para entrega na região por motoboy ou veículo;
• Baixa automática de estoque a cada compra;
• Retorno de estoque automático para compras canceladas;
• Caso um produto esteja fora de estoque, um formulário é aberto para o cliente informar o nome e email, e quando o lojista retornar o estoque,
automaticamente o cliente é avisado;
• Busca de produtos que contempla os campos de código, título, palavras-chave e código EAN;
• Central de atendimento com diversos canais: email, telefone, whatsapp, redes sociais e formulário;
• Páginas para conteúdo institucional: Sobre, Central de Atendimento, Política de Privacidade, Ouvidoria e Dúvidas Frequentes;
• Rodapé com link para as redes sociais.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
• Possibilidade de especificar quais produtos aparecerão em destaque na página principal ou deixar automático;
• Cadastrar cupons de desconto para um determinados produtos ou categorias;
• Criar campanhas e oferecer desconto em “%” para produtos específicos;
• Alerta automático para o lojista quando o estoque de um determinado produto estiver zerado;
• Relatórios de vendas, produtos e cadastros;
• Após recebimento do pedido, possibilidade de Impressão de ficha contendo todas as informações do pedido e facilitando o manuseio para despacho;
• Administração de comentários realizado em produtos;
• Compra manual via admin. Permite realizar vendas via TELEVENDAS (desde que o cliente já possua cadastro na loja);
• Relatório de acesso com comparativo, relação “produtos x pedidos”;
• Informar a faixa de CEP que permite a entrega via motoboy (faixa de cep de acordo com cadastro dos Correios);
• Informar a distância máxima para entrega própria (cálculo de distância através das informações do Google Maps).

OUTRAS INFORMAÇÕES
• Ao receber via PagSeguro o lojista pode contratar o frete dos correios através do PagSeguro com um desconto de até 39% no valor oficial,
ou seja, ele irá cobrar o valor “cheio” de acordo com a tabela dos correios, mas se contratar a postagem pelo PagSeguro terá o desconto;
• Hospedagem e 3 contas de emails personalizadas;
• Possibilidade de cadastrar até 400 produtos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
www.uvaeverde.com.br
T. 11 3170-3192

