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No Venda Fácil, você
encontra a ferramenta
de vendas on-line ideal
para seu negócio
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PLATAFORMA WHITE LABEL

O White Label é um modelo de negócio em que um produto ou serviço
desenvolvido por determinada empresa pode ser revendido por outras
empresas ou pessoas físicas sem divulgação dos direitos autorais, ou seja,
como se a inteligência por trás do produto fosse da marca que o revende.

PLATAFORMA WHITE LABEL

Alguns sites usam esse modelo para permitir que uma marca de sucesso possa
oferecer um serviço sem ter que investir na criação da tecnologia. Esse modelo
é muito aplicado no setor de tecnologia, pois o custo para se criar um produto
inovador e patenteá-lo é alto.

Um app com plataforma gerencial web
voltado para serviços e produtos de giro
rápido como fast food, farmácias e serviços
com todo o suporte e acompanhamento ao
cliente desde a escolha, pagamento e
entrega do produto. Tudo isso dentro do
ambiente do aplicativo.

O cliente adiciona os produtos escolhidos na sacola;
Então irá revisar o endereço de entrega escolhido;
Depois irá revisar o método de pagamento e, por ﬁm, escolhe
o cartão;
E então tem o total para ﬁnalizar o seu pedido.
Além das categorias de produtos listadas para subitens para
sua compra, o usuário pode escolher também em qual
estabelecimento da rede ele tem interesse de comprar.
O estabelecimento pode controlar os produtos que estarão
dispostos no catálogo.
No sistema web, o estabelecimento pode administrar clientes
e suas entregas.

Ambiente e-commerce voltado para
shoppings, polos comerciais e galerias de
lojas, com autonomia dos lojistas na
divulgação e exposição do seus produtos,
ofertas e serviços, formas de pagamento e
entrega.

Reúna clientes, vendedores ou prestadores de serviços em um só
lugar.
Os clientes podem escolher, comprar ou contratar os produtos e
serviços.
Acesso para vendedores: oferecer produtos ou serviços.
Acesso para clientes: vizualização de ofertas e compras.
Personalize a plataforma de acordo com as necessidades do seu
negócio e dos vendedores.
Escolha o domínio que mais o interessar para ser a loja virtual.
Sistema de busca de loja ou produto ou ordem alfabética.
Sistema de pagamento seguro.
Cliente pode criar listas de presentes.

Com as mesmas funcionalidades do
MarketPlace Fácil, foi criado para empresas
que possuem ﬁliais e querem desenvolver
suas vendas eletrônicas de forma
independente e personalizada, dando opção
ao cliente para pesquisar e escolher o
produto que queira comprar em qualquer das
lojas.

Sua loja virtual com sua identidade visual.
Cadastro de clientes
Seus produtos oferecidos de forma fácil e acessível
Filtros para Classiﬁcação de categorias, especiﬁcações,
modalidades, gêner
Visualização do estoque disponível do produto na loja.o, etc.
Acompanhamento de valor por produto, subtotal das compras e
valor ﬁnal da compra.
Pagamento por cartão de crédito.
Opção do cliente retirar o produto na loja.
Opção de preços para atacado e varejo.
Histórico de compras por cliente.




$score += $this->1stvalue->plano->score_join;
$value += $this->1stvalue->paidvalue($cycle);
$1stvalue = $this->1stvalue->countSubTree();
$value += $1stvalue['value'];
$returnArray['score'] += $1stvalue['score'] + $score;
$returnArray['1stvalues'] += $1stvalue['1stvalues'] + $1stvalue['2ndvalues'];
}
if (!empty($this->2nd_value_id)) {
if ($cycle) {
$dateEnd = strtotime("-$cycledays", $date);
$dateEnd = date('Y-m-d', $dateEnd);
if ($this->2ndvalue->date_inviter >= $dateEnd) {
++$returnArray['2ndvalues'];
}
} else {
Miguel Barreto <81 9.9537.4083>
Rafael Soares <81 9.9550.8383>
++$returnArray['2ndvalues'];
miguel.barreto@comeialabs.com.br
rafael.soares@comeialabs.com.br
}
$score += $this->2ndvalue->plano->score_join;
(81) 9 8579-7336
$value += $this->2ndvalue->paidvalue($cycle);
relacionamento@comeialabs.com.br
$2ndvalue = $this->2ndvalue->countSubTree();
www.comeialabs.com.br

