
Planos para
CRIAÇÃO DE LOJA VIRTUAL

OU E-COMMERCE



IMPLANTAÇÃO
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Nossa proposta é entregar em suas
mãos, um e-commerce pronto. Com
base em suas necessidades e
expectativas para vender online, a
VRUM DIGITAL irá ajudar a definir a
plataforma mais adequada para a
sua loja virtual.

Não importa o tamanho do seu
projeto, vamos lhe auxiliar com o
layout, recursos e tecnologias que
mais se enquadrem com seus
objetivos de negócios. Montar seu e-
commerce, é um projeto único, e
deve ser feito sob medida para o
seu negócio.

MIGRAÇÃO DE PLATAFORMA

Você não está satisfeito com os resultados do seu
e-commerce? Tem a sensação que poderia ter um
tráfego muito maior e consequentemente mais vendas?

A tecnologia envolvida é muito importante, servidores
adequados, que não caem nunca, muitos recursos para
manter seu cliente no site, fazer com que o visitante
veja o máximo de páginas possíveis em sua loja.

Quem sabe seu e-commerce está precisando de mais
tecnologia, temas mais modernos.

Não importa o tamanho da sua loja, sempre tem uma
plataforma que oferece melhores serviços e mais
credibilidade. Fale conosco, fazemos essa migração com
rapidez e por um custo muito acessível.

ÇMARKETPLACES

Fazemos a integração dos produtos
de sua loja para os principais
Marketplaces, como B2W, Mercado
Livre, Amazon, MagazineLuiza entre
outros.

*O cadastro dos produtos fazemos via PLANILHA ou MIGRAÇÃO de plataforma.
Sendo via planilha, o lojista precisará preenche-la e enviar para nós.
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LOJA BÁSICA

Ideal para quem está no início da operação e precisa de poucos
produtos no momento.
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LOJA BÁSICA

✓ Instalação da loja;

✓ Cadastro de categorias;

✓ SEO nas Categorias;

✓ Cadastro de até 50 produtos;

✓ SEO em até 50 Produtos

✓ Configurações das formas de envio (Correios + 1 

Transportadora);

✓ Configurações das formas de pagamento;
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✓ Instalação do layout (adquirido pela 

plataforma);

✓ Personalização de Cores no layout 
(adquirido pela plataforma);

✓ Criação de Banners para Vitrine;

✓ Políticas da loja.

✓ Aplicação de selos de segurança;

OBS: Se precisar de integrações nos Marketplaces, será a partir do Plano Loja Intermediária.

Prazo aproximado de conclusão:
15 dias úteis (após o envio da planilha

ou acesso a plataforma antiga).
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LOJA INICIAL

Ideal para quem está iniciando e precisa de poucos produtos mas 
que tenha as configurações de SEO .
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LOJA INICIAL

✓ Instalação da loja;

✓ Cadastro de categorias;

✓ SEO nas Categorias;

✓ Cadastro de até 100 produtos;

✓ SEO em até 100 produtos;

✓ SEO na Loja;

✓ Configurações das formas de envio (Correios + 1 

Transportadora);

✓ Configurações das formas de pagamento;
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✓ Integração com ERP (que possua integração 

com a plataforma);

✓ Integração com Mercado Livre (até 100 

Produtos);

✓ Instalação do layout (adquirido pela 

plataforma);

✓ Personalização de Cores no layout 
(adquirido pela plataforma);

✓ Criação de Banners para Vitrine;

✓ Políticas da loja.

✓ Aplicação de selos de segurança;

OBS: Se precisar de integrações nos Marketplaces, será a partir do Plano Loja Intermediária.

Prazo aproximado de conclusão:
20 dias úteis (após o envio da planilha

ou acesso a plataforma antiga).
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LOJA INTERMEDIÁRIA

Ideal para quem já quer começar uma operação de vendas online 
com uma loja com mais cadastros e Marketplaces.
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LOJA INTERMEDIÁRIA
✓ Instalação da loja;

✓ Cadastro de categorias;

✓ SEO nas Categorias;

✓ Cadastro de até 170 produtos;

✓ SEO em até 170 produtos;

✓ SEO na Loja;

✓ Configurações das formas de envio (Correios + 1 

Transportadora);

✓ Configuração das formas de pagamento;

✓ Integração com ERP (que possua integração com a 

plataforma);
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✓ Instalação do layout (adquirido pela plataforma. Se 

desejar um layout feito do zero, nos informe);

✓ Personalização de Cores no layout 
(adquirido pela plataforma);

✓ Criação de Banners para Vitrine;

✓ Políticas da loja;

✓ Aplicação de selos de segurança;

✓ Integração com 2 Marketplaces (Mercado Livre 

e B2W) até 170 produtos;

✓ Integração com Google ADS, Analytics e 
Tag Manager (opcional);

OBS: As integrações dos Marketplaces fazemos somente a partir da plataforma Tray.

Prazo aproximado de conclusão:
30 dias úteis (após o envio da planilha

ou acesso a plataforma antiga).
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LOJA COMPLETA
Ideal para quem quer começar com uma Loja completa em 

configurações e produtos, com SEO, integração nos marketplaces e 
suporte especial.

9



LOJA COMPLETA
✓ Instalação da loja;

✓ Cadastro de categorias;

✓ SEO nas Categorias;

✓ Cadastro de até 300 produtos;

✓ SEO em até 300 produtos;

✓ SEO na Loja;

✓ Configurações das formas de envio (Correios + até 

2 Transportadoras);

✓ Configuração das formas de pagamento;

✓ Integração com ERP (que possua integração com a 

plataforma);
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✓ Instalação do layout (adquirido pela plataforma. Se 

desejar um layout feito do zero, nos informe);

✓ Personalização de Cores no layout  
(adquirido pela plataforma);

✓ Criação de Banners para Vitrine;

✓ Políticas da loja;

✓ Aplicação de selos de segurança;

✓ Integração com até 5 Marketplaces (até 300 

produtos);

✓ Integração com Google ADS, Analytics e 
Tag Manager (opcional);

✓ Integração com Instagram Shop (opcional);

OBS: As integrações dos Marketplaces fazemos somente a partir da plataforma Tray.

Prazo aproximado de conclusão:
45 dias úteis (após o envio da planilha

ou acesso a plataforma antiga).



Conheça os Valores

-> O valor da criação do E-Commerce não inclui mensalidade da plataforma nem o valor do Layout/Tema.

-> Não damos suporte dentro de sistemas ERPs e Marketplaces, fazemos somente a integração.
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VALORES DOS PLANOS
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LOJA BÁSICA
R$ 1.999,00

Por R$ 1.799,00
Em até 2x no Boleto Bancário

LOJA INICIAL
R$ 2.700,00

Por R$ 2.399,00
Em até 3x no Boleto Bancário

LOJA 
INTERMEDIÁRIA

R$ 3.300,00

Por R$ 2.999,00
Em até 4x no Boleto Bancário

LOJA COMPLETA
R$ 4.300,00

Por R$ 3.999,00
Em até 5x no Boleto Bancário

Os produtos e todas informações solicitadas deverão ser enviados dentro do prazo do contrato, 
assim que o projeto for entregue não será possível cadastrar novos produtos ou realizar novos 

serviços como novas integrações, ajustes e etc. Qualquer dúvida, nos comunique.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INTEGRAÇÃO 

COM OS  MARKETPLACES:

B2W e Mercado Livre não são obrigatórios o uso de Códigos EANs. Mas todos os outros 
Marketplaces como Amazon, Magazine, Via Varejo, Carrefour e etc, são obrigatórios.

*Imagens recomendadas: Com fundo branco, sem marca d’água e no mínimo 600x600.

Não fazemos integração na AMAZON de produtos com variações.
Não fazemos integrações com a Dafiti/Kanui/Tricae.

Recomendamos realizar o cadastro na Loja somente com 1 nível de variação, assim ajuda o cliente 
encontrar o produto e facilita a integração com os Marketplaces, por exemplo: 

Vestido Manga Curta - se você possui vários tamanhos e várias cores desse mesmo vestido, 
recomendamos cadastrar cada cor e um anúncio e dentro do anúncio cadastrar somente as 
variações dos tamanhos).
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Precisa de Treinamento para ter conhecimento dentro da plataforma?
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Temos pacotes de treinamento para lhe ajudar a ter mais conhecimento dentro da 
plataforma, como alterações de banners, configurar cupom, cadastro de produtos, 
cadastro de categorias e etc. (Esse treinamento é somente para plataforma TRAY).

Segue abaixo os valores para treinamento virtual:

Vídeo do Treinamento Básico, com 
aproximadamente 50 minutos de 
explicações e dicas:

R$ 100,00

Treinamento Básico AO VIVO, com até 

1 hora de duração, com explicações, 
dicas e tirar dúvidas:

R$ 200,00



COMO FUNCIONA PARA COMEÇAR?

CONFIRME
O PLANO 

QUE 
DESEJA 

MANDAMOS 
UM 

FORMULÁRIO
DE CADASTRO 

PARA 
ELABORAR O 
CONTRATO

MARCAMOS 
UMA 

CONFERÊNCIA 
PARA OBTER 

OS ACESSOS E 
COMEÇAR O 
TRABALHO
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E DEPOIS?

Agendaremos uma call e para entender todo o 
projeto, o que iremos cadastrar e passaremos um 
formulário para preencher com dados da empresa 
como, acesso a plataforma, horário de atendimento, 
e-mails de contato e etc.
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COMO VOCÊ ACOMPANHA?

E-MAIL, TELEFONE OU 
WHATSAPP

Basta nos enviar um e-mail ou
nos chamar via whatsapp caso
queira uma atualização
diferenciada com nossa equipe
de implantação.

REUNIÃO ONLINE

Nas reunião online, iremos
pegar os dados necessários e 
passer o cronograma com os
prazos conferidos.

WHATSAPP

Nossa equipe de implantação
tem um número exclusivo de 
Whats-app para te posicionar
mais rapidamente =).
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OBRIGADO

Tem Dúvidas?

Basta enviar um e-mail que retornaremos :D

contato@vrumdigital.com.br
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