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Conceito

Desenhamos o projeto do Clube de Compras,

com o conceito de criar uma alternativa para o

comércio local se reinventar e se expandir.

Em nosso modelo, buscamos trazer a

experiência de compras de um usuário local

para o mundo virtual, usando a nosso favor

uma ferramenta de catálogo online e dando

sequência um contato via WhatsApp.



Compra Local
Atualmente, a força do nosso comércio local é

baseada em 3 fatores importantes:

Vitrine: simplesmente o fator original da

propaganda. Você, andando pelo comércio

local, se identifica com um produto e acessa o

local para efetuar uma compra;

Balcão:

quando a compra acontece, pela

familiaridade entre o cliente e o lojista. Nosso

comércio tem uma forte ligação com sua

clientela e isso é um trunfo.

Urgência:

o simples fato de precisar urgente de

algo, que vai demorar muito pra chegar, caso

compremos online.



Compra Online

Comprar online é uma consequência da

modernidade.

Ignorar este fato é abrir mão de uma parcela

crescente de clientes, que prefere o comercio

virtual. No ultimo estudo feito pelo MIT, 35%

dos consumidores é 100% online, 50% é misto

e apenas 15% foca apenas em compras

locais.

Migrar para o modelo que possibilita atender

um mercado Online é inevitável para

segurança e evolução dos negócios.



Modelo Proposto
A ACEAP vai gerir a plataforma, utilizando-se

do motor da Nivel3 TI. Cada lojista vai ter um

acervo de postagens semanais, com 15

produtos promocionais, com vitrine

personalizada.

A página principal do clube terá uma sessão

mixada com várias promoções.

Valor proposto por lojista: R$ 50,00

*Mínimo de 10 lojistas para justificar os custos

base da plataforma.

Vamos ofertar também a possiblidade de um

trabalho individual, de auxílio nas promoções e

na divulgação online.
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Obrigado!!!
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