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PROPOSTA: _______________ 
VALIDADE: ____/____/___________  
CLIENTE: _________________________________ 
PROJETO: Prestação de Serviço de Loja Virtual 
PLATAFORMA: Magento Community 
DOMÍNIO: www.seudominio.com.br 

 
 

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – LOJA VIRTUAL 
 
Sobre a RV.WEB SOLUTIONS   

 
 
 
 
 
 
 
 
Atuamos no mercado de internet há mais de 
13 anos e temos ampla experiência em 
Soluções Web, sempre acompanhando as 
inovações tecnológicas e oferecendo serviços 
customizados aos nossos clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Principais Benefícios da Plataforma Magento®    

 

Venda mais com promoções práticas  
 Cupons de desconto 

 Regras de preço por grupo de clientes, períodos, 
por produtos ou categorias 

 Catálogo com preços promocionais 

 

Tomada de decisão em tempo real  
 Integração total com o google analytics 

 Painel administrativo com visão geral dos 
relatórios. 

 Melhores clientes: relatório com o número total 
de pedidos 

 Diversos filtros personalizados 

 

Serviços

Portal 
Corporativo

Website

E-commerce

Campanhas

• Facebook

•Google Shopping

•Adwords

•Outros

Sistemas 
Customizados

Automação 
Comercial
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As pessoas vão te encontrar  
 SEO – Search Engine Optimization 

 Google Site Map 

 URLs amigáveis 

 Controle de reescrita URL 

 Meta Informações para produtos e categorias 

 

A plataforma de deixa seu produto bem visto  
 Filtro de produtos na listagem de produtos por 

categoria, preço e resultado de pesquisa 

 Comparação de produtos 

 Comentário de produtos 
 

 

 
Finalização de compra One Step Checkout  

 Em uma única tela o seu cliente finaliza a compra 
preechendo os dados pessoal, forma de entrega, 
forma de pagamento. 

 Processamento rápido via Ajax. 
 

 

 
Pagamento Seguro e Confiável  

 Boleto Bancário 

 PagSeguro 

 Moip 

 Paypal 

 Pagamento Digital 

 

Valorize seu produto  
 Mútilpas Imagens por produto 

 Zoom nas imagens 

 Visualização rápida de produtos 

 Comparador de produtos 

 

Praticidade na gestão de Produtos  
 Importação e Exportação de produtos 

 Produtos para download/Digitais 

 Regras de preços avançadas e suporte para preços 
especiais 

 

Facilidade Entrega das Mercadorias  
 Entrega para múltiplos endereços no mesmo 

pedido 

 Frete Grátis 

 Tabela para Transportadoras 

 Integração para cálculo automático dos Correios 
Sedex, Pac, E-Sedex (necessita de contrato) 

 

Ótimo relacionamento com Cliente (CRM) 
 Gestão completa de cadastro do cliente 

 Histórico e situação de pedidos 

 Rastreamento e acompanhamento de pedidos 

 Recompra de um pedido 

 Últimos itens comprados 

 

 
Prático sistema de gestão de pedidos  

 Visualizar, editar e criar pedidos de compra no 
painel administrativo 

 Gerar faturas de pagamento de pedidos 

 Criar entregas e fretes 

 Gerar reembolsos por devolução 

 Integração de status com operadoras de 
pagamento Moip e Pagseguro. 

 
 

 

 
Monitoramento e atendimento em tempo real  

 Ações por visitantes 

 Acompanhamento de telas de navegação 

 Chat para marketing ativo 

 Vários atendentes e histórico de atendimentos 

 

 
 
 
Briefing Cliente    

Orçamento solicitado por meio do Grupo Rede Facebook. 
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Recursos para sua Loja Virtual 

Recursos oferecidos Na Loja Virtual 

Configuração de Layout personalizado com diversos modelos disponíveis  
 

Integração com operadoras de pagamento 
(PagSeguro, PayPal)  

Integração Com os Correios 
Correios (sem contrato) 

Cálculo automático do Frete utilizando o serviço on-line dos correios dentro da própria loja virtual 
Correios e-Sedex  (com Contrato) 

exige que o cliente tenha um contrato com os correios e nos forneça o código de cliente para que 
seja implantado 

 

Cadastro de Produtos  
(Cadastro Ilimitado de Produtos) 

Cadastramento de múltiplas imagens de Produtos 
Compartilhamento com Twitter, Google+, Facebook 

Recursos de Zoom nos Produtos 
Produtos Relacionados 

 

Produtos (Recursos Avançados) 
Todos os recursos básico + 

Área para vídeos do Youtube 
Simulação de frete e prazo de entrega 
Abas para personalizar Descrição única 

Formas de pagamento e parcelamento individual 
Sugestão de comprar mais produtos com desconto 

 

Domínio Próprio / Emails 
Configuração do seu domínio próprio. www.nomedasualoja.com.br 

Contas de E-mails com até 5 nomes de usuários com acesso via WebMail –  
Espaço de até 1Giga por conta 

 

Responsivo 
Versão do Ecommerce para dispositivos móveis como Tablets, Celulares e Smartphones 

  

Certificado de Segurança (HTTPS) 
Implantação do Certificado de Segurança HTTPS nas página de finalização de compra e cadastro do cliente. 

Configuração do certificado no servidor de hospedagem do cliente.  
* Deve ser contratado o certificado separadamente, o mesmo tem custo anual e indicamos a empresa 

GEOTRUST 

 

Painel Administrativo 
Utilizamos a plataforma Magento Community em nossa Loja Virtual 

O painel de administração conta com recursos de vendas, cadastro de produtos, controle de envio 
de mercadorias, cadastro de produtos, configuração de frete, configuração de forma de 

recebimento e muitos outros recursos.  

 

  

http://www.nomedasualoja.com.br/
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Tenha sua Loja Virtual: 
 
Implantação 
O implantação contempla: 

 Configuração do layout da Loja Virtual 

 Configuração de forma de pagamento e frete 

 Configuração do checkout (finalização da compra) em uma única página  

 Configuração do domínio 

 Criação de até 5 e-mails próprios com até 2GB de espaço em disco 

 Configuração do certificado SSL (HTTPS) 

 Bônus!!! Criação de até 2 banners rotativos na Home 

+ 

 

 

R$350,00* 
Custo de Implantação 

*Valor único 
 
 
 

+ 

Hospedagem e Consultoria 
O serviço mensal contempla:  

 Hospedagem da Loja Virtual 
 Hospedagem de até 5 contas de e-mails próprios 
 Suporte para uso dos recursos administrativos da Loja Virtual (inserção de 

produtos, criação de regras de promoções, cupons de desconto, pedidos de 
vendas e outros) 

 

 

 
R$75,00 
mensais 

e NADA MAIS!!! 
 

SEM COMISSÃO SOBRE AS 
VENDAS 

O pagamento mensal é antecipado, via boleto bancário ou cartão de crédito. 

 
Manutenção Avulsa (Opcional) 

 Criação e implantação de banners rotativos 
(envio de fotos e textos por conta do cliente com antecedência de 48 horas) 

 Modificação/personalização de layout  
 Inclusão de Produtos  

Envio de fotos e textos descritivos por conta do cliente 
 Inclusão de Páginas Institucionais / conteúdo 

 Entre Outros 

 
R$70,00 

Custo por hora de 
Manutenção 

Opcional 

 

 
Compra do Domínio 

As taxas anuais de compra do domínio são de responsabilidade do cliente. 
Para a compra do domínio o cliente deve consultar a disponibilidade do nome no endereço abaixo: 

www.registro.br ou qualquer outra empresa certificadora 

 
 
 

IMPORTANTE: 
O cadastramento, descrição, preços dos produtos, envio de produtos, visualização de vendas, leitura de e-mails e outros 
assuntos relacionados entre o consumidor do site e a loja virtual são de responsabilidade do cliente. 

http://www.registro.br/
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Modelos Pré-formatados  
Customizamos os modelos disponíveis de acordo com sua identidade visual (preço já incluso no pacote de implantação). 
 
1) http://demo.snstheme.com/sns-ostore/index.php 
2) http://magento.templatemela.com/MAG211/MAG090199/ 
3) https://shopper.queldorei.com/ 
 

Portfólio RVWEB - Lojas Virtuais em funcionamento: 

www.requintepapeldeparede.com.br 

 

www.4woman.com.br 

 

www.linefechaduras.com.br 

 

www.rvwebautomacao.com.br 

 

www.sportcoletivo.com 

 

 

 

 
 Confira nosso portfólio completo acessando: 

www.rvweb.com.br/portfolio 
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