MANIFESTO
VOCÊ NÃO PRECISA MAIS
DE DIVERSOS SISTEMAS
PARA GERENCIAR E
CONTROLAR CADA PARTE
DA SUA ÁREA COMERCIAL
E FINANCEIRA.
ES
ESTAMOS AQUI PARA
ENTREGAR TUDO O QUE
HÁ DE MAIS MODERNO E
PRÁTICO PARA VOCÊ
TRANSFORMAR
SEU NEGÓCIO

Nascemo para simplificar o dia a dia
de lojistas e empresas que buscam
otimiziar e desenvolver seus
negócios de maneira prática e
sustentável.
Ac
Acreditamos
na
tecnologia
humanizada,
que
facilita
os
resultados
e
torna
qualquer
processo acessÍvel.
Somos uma plataforma multifunção
que oferece um ecossistema
completo para você vender, receber
e se comunicar com seu cliente.

SAIBA MAIS
ESCANEANDO O
QR CODE

ORDER

M G T

WHATSAPP
Use o maior mensageiro da America Latina
como uma poderosa ferramenta de vendas!

SYSTEM

Com a ZapPag você tem
seu Marketplace inteligente
e Omnichannel para vender
e interagir com seu cliente
em toda as plataformas.

Acompanhe seus pedidos, estoque, canais
de distribuição
Experiência de compra omnichannel
Monitoramento de promoções, produto, preços e
performance
Gerenciamento de catalogo automático, atendimento
omnichanel, notificações personalizadas
Informações e insights sobre clientes

Gerenciamento de cobranças e pagamentos

Tenha uma vitrine
digital e mostre
seus produtos a
todos os seus
contatos.

Envie cobranças e
receba pagamentos
diretamente pela
conversa por links
confiáveis.

Tenha integração
nativa com o PIX.

Envie stickers com
a sua marca e deixe
sua conversa
personalizada, no
tom de voz do seu
negócio.

CATÁLOGO DIGITAL

CATÁLOGO DIGITAL

100% INTEGRADO COM A SUA
PLATAFORMA DE VENDAS,
ONDE VOCÊ CONSEGUIRÁ
RECEBER MOSTRAR SEUS
FORMA
DE
PRODUTOS
ENCAMINHAR
DINAMICA,
PARA TODOS OS SEUS
RECEBER
E
CONTATOS
CO
PEDIDOS DIRETAMENTE PELO
CATÁLOGO.

Layout Automático que atualiza conforme você altera as características e
informações do produto na sua loja.
Receba pedidos diretamente do catálogo e a plataforma fará a
contabilização no seu estoque automaticamente.
Tenha uma extenção personalizavel da sua loja online e aumente as
possibilidade de alavncar suas vendas, seja diretamente ou com
revendedores trabalhando para você!

TUDO PARA O SEU PET
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Tapete Higiênico The Pets Brasil
Tamanho: 60cm x 60cm

R$ 16,72

Clique e compre já

PERFUMARIA
Perfume Paco Rabanne Invictus Masculino
Eau de Toilette
Paco Rabanne
50 ml

R$ 399,00
Clique e compre já

100 ml

R$ 499,00
Clique e compre já

150 ml

R$ 629,00
Clique e compre já

SPORT & AVENTURA
Blusa Fleece Feminina de Trilha
Desenvolvido para a proteger do frio
durante as suas caminhadas ocasionais na montanha.

R$ 79,99

Clique e compre já

Imagens e produtos meramente ilustrativos, o uso nesse catálogo não representa nenhum tipo de atividade
comercial, venda ou obtenção de lucro por parte da Zappag.

Cafeteira Nespresso Essenza Mini
Preto para Café Espresso
110 V

220 V

R$ 366,21
Clique e compre já

Cafeteira Nespresso Combo Essenza Mini
Vermelho para Café Espresso
110 V

220 V

R$ 511,14
Clique e compre já

Nespresso é uma marca da Nestlé Nespresso S. A., seu uso nesse catálogo não representa nenhum tipo
de atividade comercial, venda ou obtenção de lucro por parte da Zappag.

VENDA DIRETA
GESTÃO DE TODA SUA EQUIPE DE REVENDA

Tenha uma área exclusiva de apoio às vendas e
desenvolvimento do seu revendedor, além de
acessar todas as informações necessárias
sobre fluxo de vendas e comissionamento.

ENGAJE SUA EQUIPE
USANDO GAMIFICATION

Uma das funcionalidades da
plataforma de gestão comercial é a
possibilidade de engajar o vendedor
com sua loja lançando desafios,
onde a cada etapa concluída com
sucesso, ele será pontuado!

Possibilidade de criar destaques de produtos selecionados
pelo vendedor

Apoio na divulgação orgânica de
campanhas e ações de marketing;

Gerenciamento de pedidos recebidos, entregues e pendentes;

Estimular o pós venda e o review de
produtos;

Plataforma de treinamento e capacitação para o revendedor

Concluir módulos e treinamentos de vendas no formato de
jogos de conhecimento;

Compartilhamento de produto por WhatsApp com
direncionamento para compra
Status das vendas e comissionamento;

Responder pesquisas e Feedbacks;
Realizar quizzes e enquetes.

SOLUÇÕES
FINANCEIRAS
Tenha um Banco
Digital para o seu
negócio e ofereça
serviços financeiros
além de benefícios e
facilidades para o
seu cliente.

$

Conta Digital
PIX
Crédito, Empréstimos,
Seguros e muito mais!

$

ALÉM DISSO SEU BANCO
TERÁ TOTAL INTEGRAÇÃO
PELO WHATSAPP, PODENDO
FAZER COBRANÇAS,
LEMBRETES, CONSULTAS E
MUITO MAIS!

TORNANDO
NEGÓCIOS
SIMPLES
zappag.com.br

