https://www.002hosting.com.br

Conheça tudo o que a plataforma da E-commerce 002Hosting pode fazer
por você.

Dê uma olhada no que nós amamos fazer!

DESIGN

Sua loja precisa de um layout
personalizado que traduza a
imagem de sua empresa e

alinhado com seu público-alvo.
O cuidado com o design é a

diferença entre um negócio de
sucesso e apenas mais um
player no mercado.

ATUALIZAÇÕES

PAGAMENTO TRANSPARENTE

O mercado muda, a concorrência

Com o módulo de pagamento

avança e sua loja não pode ficar
parada!
Periódica e sistematicamente,
implementamos na loja
e-Commerce 002Hosting novos
recursos e funcionalidades, sem
custos adicionais aos nossos

transparente, sua loja aceitará
todas as bandeiras sem a

necessidade de ser redirecionado

para o site da operadora de cartão.
O processo é feito todo em apenas
uma tela, aumentando assim a
taxa de conversão.

clientes.

B2B E B2C
A loja e-Commerce 002Hosting
pode vender tanto no varejo como
no atacado. Tenha todas as
facilidades para compras
em volume como: compra
rápida, compra em massa
e grades de distribuição.
Tudo configurável dentro
do seu paínel de controle
da plataforma.

INTEGRAÇÃO

SEO

Para garantir o sucesso de sua loja

A loja e-Commerce 002Hosting foi

virtual e, consequentemente, a sua

projetada Para ser completamente

fatia do mercado, é preciso garantir

aderente as Técnicas de indexação

uma gestão empresarial eficiente.

dos sites de busca. Contamos com

Nesse contexto, integrá-la a um

uma equipe de especialistas de SEO

software ERP gera diversos

(Search Engine Optimization) que

benefícios. O e-Commerce

tornaram possível a indexação das

002Hosting foi desenvolvida

palavras-chave pelo paínel

para permitir diversas formas

administrativo da loja. Controle de

de integração a sistemas externos,

forma simples e pratica todos os

tais como ERPs, CRMs, shoppings

dados pra indexar de forma eficaz o

virtuais e sites de comparação de

seu site, sem complicações!

preço.

RAPIDEZ
A cada dia o usuário se torna mais
exigente; Sabemos muito bem
disso.
A loja o eCommerce 002Hosting
foi desenvolvida para atender um
alto tráfego e ser muito
rápida ao apresentar suas páginas,
oferecendo aos seus clientes uma
experiência agradável ao consultar
o catálogo de produtos e no
momento da compra.

COMPRA FACILITADA
O que adiantaria todo o esforço em
motivar seu cliente a fechar uma
compra e depois desse árduo
trabalho, correr o risco de
perdê-lo por conta de um cadastro
longo e complicado?
A compra dentro da loja
de e-Commerce 002Hosting é
finalizada em uma única página,
carregando as informações
realmente importantes do seu
cliente.


Conheça mais
recursos

CHECKOUT
EXPRESS

CARRINHOS
ABANDONADOS

A
loja
e-Commerce 002Hosting
conta com o formato mais
avançado de checkout (fechamento).

Recuperar um cliente que acessou
seu e-commerce e saiu sem realizar a
compra é uma forma eficaz de
aumentar suas conversões e uma
oportunidade que não pode ser
desperdiçada.

Na mesma página e em pouquíssimos
passos, seu cliente se cadastra, fecha a
compra e faz o pagamento. Essa
praticidade e agilidade na etapa mais i
mportante do seu negócio
aumentam a possibilidade de c o
nversão em até 75% emcom
p a r a ç ã o a o s m o d e l o s
tradicionais de checkout disponíveis no
mercado, ou seja, com o
Checkout Express da e-Commerce
002Hosting você vai vender mais.
Acredite!

CONTROLE
INTELIGENTE DE
SELOS

Uma ferramenta completa pra
gerenciar de forma visual e intuitiva
para os seus cliente quais são aqueles
produtos em destaque, promoção,
frete grátis e mais uma infinidade de
informações.

A técnica de remarketing tem esse
objetivo: aumentar as vendas através
de novas ações direcionadas aos
clientes que já acessaram sua loja e,
por algum motivo, saíram sem
finalizar a negociação.

Com as ferramentas de análise de
carrinhos abandonados de seus
clientes você consegue aumentar sua
taxa de conversão de forma
significativa.

CUPONS DE
DESCONTO
Gestão completa de cupons para
trocas ou promoções de seus cliente
com controle de usos, cliente
específico, datas de validade e muito
mais!

COMPRA FÁCIL
Com a tecnologia inovadora mas sem
abrir mão da segurança, seu cliente
compra com apenas 1 click, sem
processos morosos de cadastros
antecipados no seu site, sem
necessidade de senhas. Conseguindo
assim aumentos reais nas suas taxas
de conversão de vendas em ate 75%.

SISTEMA
MULTILOJAS
Você pode ter uma loja diferente para
cada marca que você usar, com
banners e até mesmo cores
diferentes para cada marca ou
f o r n e c e d o r. P e r s o n a l i z a n d o o
ambiente de compra com
identificação visual da marca, seu
cliente se sente seguro, ajudando na
decisão de compra do produto.

COMPRA
POR ATACADO
Chega de complicações ao trabalhar
com produtos que possuem grade de
tamanhos diferenciados ou várias
cores. Nada de cadastrar várias vezes
o mesmo produto. Você pode ter
todos os skus de seu produto em um
único cadastro.

PAINEL
ADMINISTRATIVO
A
loja
eCommerce
002Hosting
oferece
ao
administrador
do
site um
painel administrativo
simples,
completo, intuitivo e com todas as
funções e relatórios para que
possa gerir de forma eficiente sua
loja. Ficou com dúvida? Temos
uma ferramenta completa no
próprio painel para auxilia-lo na
administração da Loja.

GESTÃO
INTELIGENTE
DE BANNERS
Sem complicações e de forma rápida
e muito simples, mas de forma muito
eficiente nossa plataforma oferece
uma ferramenta completa para gerir
a apresentação, inserção e controle
dos anúncios de produtos e
promoções que você precisa em sua
loja.

AVISE-ME
QUANDO CHEGAR
A funcionalidade “Avise-me quando
chegar” possibilita que o cliente
registre seu e-mail demonstrando
interesse de compra de um produto
que está sem estoque no site e, assim
que o produto estiver disponível, ele
será notificado automaticamente por
e-mail.

CONTROLE
DE TRANSAÇÕES
Você pode controlar as transações de
cartões de credito e outros gateways
de pagamento, fazer autorizações
estornos e cancelamentos tudo isso
de forma muito pratica e simples.

PÁGINAS
INSTITUCIONAIS
Seu cliente precisa e quer o máximo
de informações sobre a loja onde ele
pretende comprar. Personalize do seu
jeito as páginas institucionais
(contato, como comprar, política de
trocas, contato, etc..).

CONTROLE DE
USUÁRIOS POR
NÍVEL DE ACESSO
Como controlar o acesso e
desempenho de seus colaboradores
dentro da plataforma?
Quem cadastrou aquele produto?
Quem liberou aquele pedido?
Pelo painel Administrativo, você pode
ter diversos usuários em sua loja cada
um com atribuições diferentes sem
abrir mão da segurança permitindo a
cada usuário acessos específicos.

CAMPANHAS DE
EMAIL MARKETING
você pode criar sua campanha de
e-mail diretamente na e-Commerce
002Hosting de forma simplificada
e enviar para todos os seus clientes
e também os que se cadastraram
em newsletter.

LOGAR COMO
Com essa ferramenta você pode
auxiliar o seu cliente a finalizar um
compra em caso de dificuldades
logando no site com o usuário do
cliente e visualizando o seu carrinho

CENTRAL DE
AJUDA (WIKI)
Uma biblioteca completa para
usufruir da melhor forma todos
os recursos disponíveis na loja eCommerce
002Hosting,
para
tornar o seu negócio mais
dinâmico e competitivo.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
Você pode entrar em contato a
qualquer momento com a eCommerce 002Hosting sem a
necessidade de ligações ou e-mail
através de nosso chat online
dentro do painel de controle e
um sistema de chamados eficiente e
prático ou abrir um Ticket.

VERSÃO MOBILE
E TABLET
A
nossa
loja
e-Commerce
002Hosting foi desenvolvida com as
mais avançadas técnicas
de
programação e design t o r n a n d o
s u a a p r e s e n t a ç ã o totalmente
adaptável
aos
celulares
smartphones e tablets (design
responsivo).

CONTATOS COM
O CLIENTE
Uma central completa para você
gerenciar os contatos e solicitações
de seus clientes com a sua loja,
controle de pedidos e
acompanhamento de compras. Tudo
muito simples e intuitivo.

EMAILS
TRANSACIONAIS
Com a plataforma
e-Commerce
002Hosting você pode personalizar
de
todos
os
e-m a i l s
i n fo r m a çõ e s co m o s u s u á r i o
s, seja um email deconfir
m a ç ã o d o p e d i d o , d e
remarketing ou qualquer outro,
sem necessidade de customizações.

