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Crie a sua loja online com o Vendder
Pequenos comerciantes sentem muitas vezes que o seu
mercado local se encontra saturado ou tem capacidade
insuficiente para absorver todas as suas ofertas. Apostar
na Internet viabiliza a descoberta de novos mercados e
permite atingir um novo público alvo.
No entanto, o comércio electrónico continua a custar
muito às empresas. Os gastos incluem a contratação de
uma empresa para o desenvolvimento, configuração e
manutenção de servidor, instalação de um pacote de
software, design, entre outros. Isso faz com que qualquer novo comerciante online pense duas vezes antes de
começar a vender na Internet. Foi para suprir essas necessidades que o Vendder foi criado.
O Vendder permite a criação de uma loja online instantaneamente. Basta configurar o catálogo de produtos,
métodos e taxas de envio, bem como processamento de pagamentos. De uma forma fácil e intuitiva, o comércio
electrónico fica acessível a qualquer pequeno comerciante que queira vender pela Internet.
A seguir, as principais funcionalidades do Vendder:

Software como serviço
Configurar servidores é caro e gera constante dor de cabeça. O Vendder garante o cuidado com a infra-estrutura
para que os comerciantes se concentrem em promover seu negócio.

Integração com outros websites
Se já tem um site pode facilmente incorporar a loja virtual e melhor aproveitar o esforço feito no seu website actual.

Gestão de Catálogo
Controle de todos os produtos no mesmo lugar. Divisão dos produtos por várias categorias e gestão do inventário.

Tradução para outras línguas
Tradução do conteúdo pode ser feita manualmente ou automaticamente.

Integração com Sistemas de Pagamento
Pode receber pagamentos com Paypal, cartões de crédito ou outro método manual, como transferência bancária
ou vale postal.

Portes de Envio
É possível definir portes de envio e impostos para todos os países e regiões.

Dashboard
Controle de todas as actividades da sua loja num único local. Se isso não for suficiente, o Vendder está integrado
com o Google Analytics para controlar melhor a actividades dos seus clientes e referências.

Gestor de Conteúdos
Crie conteúdo para melhor informar os seus clientes e melhorar sua visibilidade nos motores de pesquisa.
A última novidade do Vendder é a possibilidade de customização completa do aspecto da loja. Se o utilizador tiver
conhecimentos de HTML/CSS ou se quiser contractar um designer pode facilmente modificar a aparência da loja
para se adaptar ao seu gosto.
O Vendder conta com 3 planos diferentes: um grátis até 30 produtos, um plano Plus por 19€ mês e um plano
Bundle que inclui 1 ano do plano Plus e um tema feito à medida.
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