SmallBusiness - SaaS
Setup: 5 x R$5.000 (em até 48x através do BNDS)
Indicada para pequenas empresas que queiram iniciar com uma
solução profissional com até 80 pedidos por dia.
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Última versão do Magento 1.9.1
Pagamento transparente (Bcash, Pagseguro, Cielo ou Rede) otimizado para
maior conversão;
Boleto de qualquer banco;
Layout Profissional pré-definido (exemplo www.bylook.com.br);
Módulo dos Correios com consulta Online direto aos Correios e caso
indisponibilidade consulta a tabela Offline que possui sua base atualizada
diariamente;
One Step Checkout Otimizado;
Feed XML otimizado com filtro de produtos e categoria, para grande
quantidade de produtos (Buscapé, Google, Criteo, Kelkoo, Já Cotei, Zura,
Kuanto Kusta, Shopping UOL, Zoom, Effiliation ou personalizado);
Comparador de produtos inteligente (exemplo: http://www.leoeletro.com.br/
comparador.html);
Sistema de acompanhamento dos status do pedido e dos correios com passo
a passo nos emails transacionais ou por SMS;
Busca inteligente com fonética, resultados relevantes, com refinamento
através de filtros e criação de landpages pela administração;
Notificação de Out Stok(fora do estoque) inteligente;
Carrinho Abandonado inteligente com aviso em 30 minutos do carrinho
abandonado;
Módulo de bloqueio de usuários caso atinja um limite de compras realizadas
e não pagas;
Opção de administração do estoque/produtos/preços/categorias/usuários por
planilhas CSV enviadas dentro da própria administração da loja;
Integração com ERP Bling/Tiny;
Infraestrutura usando Nginx, varnish, Sphinx, Percona, FPM com módulo
Phoenix (Servidor com suporte até 100 usuários simultâneos);
Integração com o sistema de controle das encomendas usando a Quitar;
Cross-selling & Up-selling montados automáticamente cruzando IA das
categorias e dos atributos dos produtos;
Sistema de comentários inteligente que envia solicitação de comentário em x
dias após a compra;
Sem Código Fonte sistema full saas;
Manutenção do servidor (R$ 500,00 reais mensais);
Até 100mil pageviews mensal;

Professional - SaaS Plus
Setup: 9 x R$5.000 (em até 48x através do BNDS)
indicada para médias empresas e operações de e-commerce que
necessitem de uma solução completa, robusta e flexível para sustentar
o crescimento do seu negócio com uma solução profissional com até
200 pedidos por dia.
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Última versão do Magento 1.9.1
Módulo de pagamento por gateway (Mundipagg, Pagar.me, Payzen, Vindi,
Braspagg,…) otimizado para maior conversão;
Sistema antifraude com captura automática usando Clearsale (planos Start
ou Total Garantido), Cardtrue, Cielo, Rede ou outro com integração por API;
Módulo dos Correios com consulta Online direto aos Correios e caso
indisponibilidade consulta a tabela Offline que possui sua base atualizada
diariamente;
Conciliação bancária de boletos 100% automátizada pelo Magento Itaú ou
Bradesco;
Layout Profissional: Personalizado e baseado em wireframe pré-definido
(exemplo: http://www.deivison.com.br/wireframe / http://
www.leoeletro.com.br);
Feed XML otimizado com filtro de produtos e categoria, para grande
quantidade de produtos (Buscapé, Google, Criteo, Kelkoo, Já Cotei, Zura,
Kuanto Kusta, Shopping UOL, Zoom, Effiliation ou personalizado);
Comparador de produtos inteligente (exemplo: http://www.leoeletro.com.br/
comparador.html);
Sistema de acompanhamento dos status do pedido e dos correios com passo
a passo nos emails transacionais ou por SMS;
Busca inteligente com fonética, resultados relevantes, com refinamento
através de filtros e criação de landpages pela administração;
Notificação de Out Stok(fora do estoque) inteligente;
Integração para newsletter inteligente usando Chaordic ou BTG360
One Step Checkout Otimizado;
Carrinho Abandonado inteligente com aviso em 30 minutos do carrinho
abandonado;
Módulo de bloqueio de usuários caso atinja um limite de compras realizadas
e não pagas;
Integração completa com o sistema dos Correios Sigepweb, único com
código 2D na etiqueta e 100% online e automátizado;
Integração Ábacos, Softvar, Bling, Tiny ou Eccosys otimizado para grandes
volumes (exemplo Dropship);
Opção de administração do estoque/produtos/preços/categorias/usuários por
planilhas CSV enviadas dentro da própria administração da loja;
Infraestrutura usando Nginx, varnish, Sphinx, Percona, Redis, HHVM com
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módulo do Turpentine (Servidor com suporte até 400 usuários simultâneos)
Integração com o sistema de controle das encomendas usando a Quitar
Cross-selling & Up-selling montados automáticamente cruzando IA das
categorias e dos atributos dos produtos;
Sistema de comentários inteligente que envia solicitação de comentário em x
dias após a compra;
Código Fonte Parcialmente Aberto (Arquivos para personalização do
Frontend abertos);
Manutenção do servidor (R$ 999,00 reais mensais);
Até 200mil pageviews mensal;

Unlimited - On-premisse*
Setup a partir de: 10 x R$9.500 (em até 48x através
do BNDS)
indicada para operações maiores e mais complexas com alto volume de
visitas e para grandes marcas que queiram iniciar no e-commerce com
grande potencial de crescimento.
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Última versão do Magento 1.9.1
Módulo de pagamento por gateway (Mundipagg, Pagar.me, Payzen, Vindi,
Braspagg,…) otimizado para maior conversão e pagamento usando 2
cartões, cartão + boleto, assinatura, gravação de token
Sistema de administração de assinatura e venda de planos
Sistema antifraude com captura automática usando Clearsale (planos Start
ou Total Garantido), Cardtrue, Cielo, Rede ou outro com integração por API;
Módulo dos Correios com consulta Online direto aos Correios e caso
indisponibilidade consulta a tabela Offline que possui sua base atualizada
diariamente;
Integração com Cardtrue para conciliação bancária qualquer boleto, cartão de
débito e cartão de crédito
Integração para newsletter inteligente usando Chaordic ou BTG360
Layout Profissional e personalizado
Estudo de mercado e criação do Wireframe
Layout mobile e app mobile para IOS ou Android
One Step Checkout Otimizado;
Feed XML otimizado com filtro de produtos e categoria, para grande
quantidade de produtos (Buscapé, Google, Criteo, Kelkoo, Já Cotei, Zura,
Kuanto Kusta, Shopping UOL, Zoom, Effiliation ou personalizado);
Comparador de produtos inteligente (exemplo: http://www.leoeletro.com.br/
comparador.html);
Sistema de acompanhamento dos status do pedido e dos correios com passo
a passo nos emails transacionais ou por SMS;
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Busca inteligente com fonética, resultados relevantes, com refinamento
através de filtros e criação de landpages pela administração;
Notificação de Out Stok(fora do estoque) inteligente;
Carrinho Abandonado inteligente com aviso em 30 minutos do carrinho
abandonado;
Módulo de bloqueio de usuários caso atinja um limite de compras realizadas
e não pagas;
Integração completa com o sistema dos Correios Sigepweb, único com
código 2D na etiqueta e 100% online e automátizado;
Integração Ábacos, Softvar, Bling, Tiny ou Eccosys otimizado para grandes
volumes (exemplo Dropship);
Integração qualquer ERP com API otimizado para grandes volumes, exemplo
Dropship
Infraestrutura usando Nginx, varnish, Sphinx, Percona, Redis, HHVM com
módulo do Turpentine (Servidor com suporte até 1.400 usuários simultâneos)
Integração com o sistema de controle das encomendas usando a Quitar
Cross-selling & Up-selling montados automáticamente cruzando IA das
categorias e dos atributos dos produtos;
Sistema de comentários inteligente que envia solicitação de comentário em x
dias após a compra;
Código Fonte 100% Aberto, versionado usando Github ou Bitbuket e
todos os módulos padronizados e instalados com Modgit;
Manutenção do servidor (R$ 3.000,00 reais mensais);
Até 400mil pageviews mensal (Consulte plano escalonável);
*O plano On-premisse segue com o Código Fonte aberto porem é
incluso uma cláusula onde não poderá vender ou repassar o código
fonte havendo penalidade com multa;

Nossa incubadora de
projetos:
A Inovarti aposta em projetos com boa expectativa de crescimento e focados em
nichos específicos (Long Tail). A opção de incubadora é mais adequada para:
Industrias, representantes comerciais e empresários com boas idéias e fluxo bem
definido. Ou seja, é uma ótima opção para quem não deseja perder tempo
montando um projeto On-premisse onde se faz necessário montar uma equipe
interna que incidiria em uma longa curva de aprendizagem e determinação de todos
os envolvidos para uma boa qualificação da equipe.

Como funciona?
Participando da incubadora Inovarti os riscos tecnológicos seriam minimizados por
possuímos uma equipe altamente qualificada que maximizará a velocidade da
implantação do projeto além do aumento significativo das conversões, fazendo uso

das mais recentes tecnologias do mercado. Com isso o gestor do projeto ficará livre
para focar em estratégias de marketing, parcerias e administração da loja e deixaria
toda a responsabilidade tecnológica do projeto sobre os cuidados de nossos
conceituados analistas com um suporte 24/7/366. Onde aplicaram todo o seu
conhecimento para alavanca as conversões

A idéia da incubadora é justamente crescer junto com
seu negócio, pois nesse modelo de negócio nós nos
vemos como sendo um VENDEDOR SEU que ganhará
comissão sobre vendas realizadas em seu e-commerce,
assim quanto mais você vender mais lucramos juntos!
Ps: Não seremos seu sócio, somente seremos um vendedor que escoará seu
estoque e assim ganhará comissão sobre as vendas. Se você não vende não
recebemos, se você vende muito receberemos o percentual acordado. Com isso a
parceria se firma de maneira sólida e se torna bom para ambos!

Inclusão de um projeto na incubadora:
Após uma análise do seu projeto por nossa equipe o valor do seu SETUP/
MANUTENÇÃO PODE DIMINUIR OU ATÉ MESMO ZERAR. e passamos a ganhar
sobre percentual de comissões sobre as vendas que podem variar de 2% a 10%
sobre o valor bruto, conforme o nível de pontuação da análise realizado sobre seu
projeto.

Qualificação de um projeto:
Para nós um projeto promissor é essencial ter como pré-requisito os 4Ps de
marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) com isso em mãos o segredo para
obter muitas vendas e assim virar um case nacional, sem sombras de dúvidas é
imprescindível estar alinhado com um ótimo braço(parceiro) tecnológico para
garantir o sucesso do projeto e dos seguintes processos:
1.

2.

3.

Processo de ultime: O objetivo da tecnologia nessa etapa é garantir
estabilidade e velocidade do servidor, atendendo a demandas inesperadas
com velocidade e estabilidade.
Processo de chamada: O objetivo da tecnologia nessa etapa é chamar
atenção do cliente fazendo com que seja convertido muito mais compras,
exemplo: Ferramentas voltadas a um estudo de IA seja na busca, navegação,
indicação de produtos, envio de newsletter, carrinho abandonado, notificação
de outstok,…
Processo de marketing: O objetivo da tecnologia nessa etapa é garantir a
maior conversão com o menor investimento. É fundamental se manter os
investimentos em marketing sobre controle para o sucesso do projeto. Ao

5.
6.

7.

longo de nossa carreira conseguimos juntar ótimas estratégias para captação
de emails com Opt-in. Além de possuirmos sistemas de ponta para envios de
newsleter e uma base Opt-in com mais de 5 milhões de email classificados
pelo: Sexo, Cidade, Estado, Bairro, Idade, assiduidade de compras,… onde
iremos usa-lo para campanhas bem definidas com uma ótima precisão na
conversão.
Processo de compra: O objetivo da tecnologia será conduzir o cliente a uma
compra fluída e instintiva sem erros ou travas no processo;
Processo de logística: O objetivo da tecnologia nesse ponto é dar total
amparo ao cliente realizando cotações de maneira inteligente na entrega
cruzando o IA de preço baixo com velocidade da entrega.
Processo de pós-compra: O objetivo aqui é claro e simples, o cliente
precisa ser notificado sobre todas as mudanças de status e de todos os
acompanhamento sobre seu pedido. Ele aguarda ansiosamente e é nessa
etapa juntamente com a logística que determinará a volta do cliente em uma
recompra na loja, indicação da loja aos amigos e avaliação positiva e publica
sobre o bom atendimento e experiência vivenciada.

Certamente se você pensa em desenvolver seu projeto
com a melhor plataforma de Ecommerce, somos a
melhor e mais especializada equipe de
densenvolvedores Magento no Brasil.
Sempre pesquise antes de tomar qualquer atitude, pois
o futuro da sua empresa esta em jogo!

Nossos contatos:
Skype: deivisonarthur
Cel: (21) 99203-8986
Email: deivison@inovarti.com.br
www.inovarti.com.br

