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LOJA VIRTUAL

Ideal para você vender e seu cliente comprar
Atualmente a Loja Virtual 002Hosting foi feita
para viabilizar vendas pela internet de forma
prática, com ferramentas e funcionalidades que
realmente atendem a demanda do público que
compra usando o computador ou o celular.
Ao adquirir uma loja virtual, habilitamos para
você e conﬁguramos uma página de empresa
no Facebook para você divulgar de forma
prática sua loja para atrair clientes.
Colocamos banners personalizados e
habilitamos uma conta no Pagseguro para você
poder oferecer pagamento via cartão de crédito
e boletos bancários para seus clientes.

BRASILEIROS CONECTADOS
+100 MILHÕES

VENDAS ONLINE POR MÊS
300 MIL COMPRAS ONLINE

BUSCAS NO GOOGLE MENSAL
30 MILHÕES

PERSONALIZAÇÃO PARA SEU NEGÓCIO
Ideal para você vender e seu cliente comprar

A loja é personalizada para atender da melhor
forma possível ao seu propósito e tipo de
mercadoria a ser vendido. Tudo isso feito com o
nosso acompanhamento para poder manter
uma ótima experiência de compra de seus
clientes.
A loja mais limpa, prática e linda do mercado!
Tudo muito prático para você arrebentar de
vender!

TEMPO GASTO EM REDES SOCIAIS
47% POR DIA / BRASILEIROS

MÉDIA DIÁRIA CONECTADO NA INTERNET
9 HORAS POR DIA ONLINE

TENDÊNCIAS MERCADO
Seus clientes estão conectados, veja o que eles andam acessando procurando serviços e produtos.

SITES MAIS VISITADOS POR SEUS CLIENTES BRASILEIROS
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Google.com.br
Facebook
Google.com
Youtube
Uol

BRASILEIROS CONECTADOS NA INTERNET
45% da população brasileira está conectado na internet.
O Brasil é líder em redes sociais, com 60% a mais em média que o resto do mundo.

FUNCIONALIDADES DA LOJA

Conheça sua loja virtual em detalhes para vender mais pela internet
Adatável para celulares, tablets e computadores
MINHA LOJA VIRTUAL ONWEB

Cadastro de até 2.000 produtos

COMPRAR

Cadastro ilimitado de fotos por produtos
Cadastro de 1 vídeo por produtos para máxima experiência de compra

$

Animações fluídas e interação para facilidade de seu cliente em comprar
Integração instantânea com Pagseguro/MercadoPago

Cupons de descontos para vendas promocionais
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Pagamento via Cartão de crédito e boleto bancário (Pagseguro/MercadoPago)
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Captura de número de Whatsapp de clientes para divulgar produtos
Integração com Google Business e Google Analytics
Cadastro fácil de produtos em tempo real
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Banner dinâmicos para divulgação automática de publicidade

Busca instantânea de produtos.... E MUITO MAIS!
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Organização de produtos por categorias e subcategorias
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Integração chat Facebook

TESTE VOCÊ MESMO

Nossa loja modelo está online e pronta para você testar

www.loja.002hosting.com.br
Administrar: www.loja.002hosting.com.br/admin
Login: teste@002hosting.com.br
Senha: 002hosting@

* Esta loja está online exclusivamente para voc e outros de nossos clientes testarem funcionalidades de nossa
plataforma em um ambiente online e em tempo real. É possível que vários clientes estejam utilizando e modiﬁcando
ao mesmo tempo.
** As alterações, senhas e login podem mudar a qualquer momento, caso você não esteja conseguindo logar e usar,
entre em contato conosco: contato@002hosting.com.br

002Hosting

Melhor custo benefício do Brasil

A 002Hosting é uma pequena empresa fundada na belíssima cidade de Guarulhos -São
Paulo! Procuramos unir inovação e criatividade em cada projeto realizado.
Com 14 anos de mercado, a 002Hosting busca inovações em projetos e mantém o
tradicionalismo relacionamento com clientes. Ouvimos nossos clientes antes de propor
qualquer solução.
Somos especializados em Lojas virtuais de qualidade, aplicativos para empresas e sistema de
gerenciamento de agendamentos para clínicas e salões de beleza integrados com aplicativos
para celular.

Contato:
BLOG: 002hosting.com.br/blog FACEBOOK: facebook.com/002hosting
E-MAIL: contato@002hosting.com.br TELEFONE: (11) 94445-2561
SITE: 002hosting.com.br www.002hosting.com.br

