
Planos de
CONSULTORIA

PONTUAL ou MENSAL



Consultoria para Loja Virtual?
O QUE É?

A Consultoria em qualquer área é uma atividade profissional exercida por um especialista que 
busca diagnosticar e apresentar soluções, ou seja, dar um parecer.
O sucesso da consultoria depende da confiança e comprometimento entre as partes 
(contratante e contratado), que devem compartilhar as informações de forma transparente.
O resultado almejado será obtido pela transferência de conhecimento do consultor para a 
equipe que irá desenvolver o projeto, que deverá otimizar e aperfeiçoar os procedimentos e a 
metodologia da empresa.
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Fernando Silva

@fersilva94

Há mais de 8 anos trabalhando na área de comércio Digital, sendo que 4 anos 
trabalhou direto dentro de um e-commerce e pôde ter vivência com todos os 
setores da empresa, desde cadastro de produtos até a logística, com essa 
experiência ele consegue mostrar de forma simples o dia a dia de um e-commerce 
e pode auxiliar no seu projeto.
Os últimos 4 anos vem se dedicando na criação e desenvolvimento de loja virtual e 
marketing digital.
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Cidade de São Paulo;
Pós-graduando em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie;
Possui alto conhecimento para criação de um e-commerce, podendo indicar a 
melhor plataforma para cada projeto e auxiliando na integração e na escolha do 
Marketplaces mais adequado ao nicho do cliente.

COM QUEM SERÁ FEITO A CONSULTORIA?



CONSULTORIA PONTUAL

Ideal para quem está começando e precisa de ações estratégicas e 
um guia do que fazer durante todo o projeto do E-Commerce.
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“
Ao iniciar a operação em um e-commerce, muitas dúvidas podem surgir. Como aumentar as minhas
vendas? Como divulgar a minha loja virtual? Como atrair novos clientes? Como otimizar a logística?

Nesse momento, contar com o apoio de um profissional pode fazer muita diferença, evitando erros e
encurtando caminhos. Um consultor especializado em e-commerce pode esclarecer essas e outras
dúvidas, além de estar preparado para orientar e definir as melhores estratégias de acordo com a
realidade do negócio.

Antes de realizar qualquer ação, geralmente é realizada uma investigação sobre a situação e problemas
da loja virtual. O consultor analisa o tamanho do negócio, produtos comercializados, público-alvo,
objetivos e dificuldades.

Todas as calls serão agendadas. Ao todo serão quase 10 horas de consultoria com todos os
ajustes/auxilio citados na próxima página.
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CONSULTORIA PONTUAL
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✓ Análise de cenário;

✓ Estudo dos produtos;

✓ Definição de estratégias de vendas;

✓ Definição de Marketplaces;

✓ Analise de layout para loja virtual;

✓ Ferramentas de marketing indicadas;

✓ Definição de logística;

✓ Definição de formas de pagamento;

✓ Como cadastrar os produtos corretamente;

✓ Melhorias para E-commerce;

✓ Aula de 1 hora de como fazer o SEO correto;

✓ Como cadastrar as categorias corretamente.



CONSULTORIA MENSAL

Além de todas as tarefas que geramos na Consultoria Pontual, a Consultoria Mensal 
contempla sequência de todo o trabalho em reuniões realizadas continuamente. O 
resultado é progressivo, assim que implantado as tarefas iniciais serão definidas as 

tarefas para melhor evolução do seu 
E-Commerce, e o melhor, nossa equipe executará as principais tarefas.
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CONSULTORIA MENSAL
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✓ Análise de cenário;

✓ Estudo dos produtos;

✓ Definição de estratégias de vendas;

✓ Definição de Marketplaces;

✓ Analise de layout para loja virtual;

✓ Ferramentas de marketing indicadas;

✓ Definição de logística;

✓ Definição de formas de pagamento;

✓ Como cadastrar os produtos corretamente;

✓ Como cadastrar as categorias corretamente;

✓ Melhorias para E-commerce;

✓ Aula de 1 hora de como fazer o SEO correto.

✓ Elaboração da estratégia da campanha;

✓ Criação da campanha Google ADS ou
Facebook/Instagram ADS;

✓ Implantação e revisão da campanha;

✓ Mensuração e otimização continua;

✓ Reunião online para alinhamentos;

✓ Interação com Instagram (no plano Face/Insta ADS);

✓ Relatório mensal de Resultados. 



CONSULTORIA 
PONTUAL

R$ 1.499,99 
Em até 2x no Boleto 

Bancário
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CONHEÇA OS VALORES

CONSULTORIA 
MENSAL 

(FACE/INSTA ADS OU
GOOGLE ADS)

R$ 1.699,99 
Por mês

CONSULTORIA 
MENSAL 

(FACE/INSTA ADS E
GOOGLE ADS)

R$ 1.999,99 
Por mês



OBRIGADO

Dúvidas?

Basta enviar um e-mail que retornaremos :D

contato@vrumdigital.com.br
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