
LOJA ONLINE PROFISSIONAL

Há já muito que o Grupo SPJ, através de Expert Effective, 
disponibiliza aos seus clientes, serviços na área do 
marketing digital. O mundo digital tornou-se um 
protagonista da sociedade, levando conforto, soluções, 
produtos e serviços a todos, sem excepção.

Por essa razão e, porque os nossos CLIENTES são 
muito importantes para nós, a nossa Equipa trabalha 
constantemente na procura e implementação de 
soluções que possam complementar o negócio dos 
nossos clientes.

CARACTERÍSTICAS
GERAIS
— Um modelo desenhado 
para todos os negócios.
— Uma loja online adaptada 
ao mercado ótico (preparado 
para venda de todos os 
produtos, inclusive óculos 
com prescrição.
— Domínio grátis. (1)

— Alojamento com 
certificação SSL incluído.
— Contas próprias de e-mail.
— Responsive design - pronto 
para todos os suportes.
— 2 idiomas - PT e EN

A VIA-ON é uma solução digital de e-commerce que, sob o 
sistema de licenciamento, permite aos nossos clientes abrir 
uma nova loja, sempre disponível para o seu público.

A LOJA PRONTA by VIA-ON traduz-se num modelo de 
loja digital low cost, que lhe permitirá abrir as portas sem 
qualquer investimento e sem limitação de entradas e que 
dará aos seus clientes o acompanhamento e dedicação dos 
serviços a que estão habituados.

 ESTEJA ON 
E DÊ UMA NOVA VIDA À SUA LOJA!

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
— Produtos ilimitados.
— Gestão de stocks.
— Opções de produtos.
— Imagens múltiplas para 
cada produto.
— Quadro de prescrição 
para lentes oftálmicas. (2)

— Quadro de prescrição 
para lentes de contacto. (2)

ENVIOS
E PAGAMENTO (3)

— Cartão de crédito. 
— Multibanco/MB Way 
— Transferência bancária 
— Pagamento à cobrança, na 
entrega.
— Portes grátis.
— Portes por peso.
— Portes fixos.
— Levantamento na loja.

MARKETING
— Otimização para motores 
de busca (SEO)
— Google Analytics & 
Webmaster Tools (GWT).
— Aplicação de suporte ao 
vivo - Chat.
— Produtos favoritos.
—  Promoções Avançadas 
(Cupões de desconto, Vales 
Presente)

INCLUI:
• Loja online tipo
• Configuração de pagamentos.
• Configuração/personalização 
do design da loja (cores).
• Inserção de banners 
e Logotipo
(fornecidos pelo cliente).
• Inserção de redes sociais 
 contactos
(fornecido pelo cliente).
• Carregamento 
de 10 produtos.
• Formação online. 

SUPORTE
— Apoio ao cliente online    
e por e-mail.

PRAZO
— 10 dias úteis, após 
aprovação do contrato 
e fornecimento de todos 
os elementos da empresa 
necessários. (4)

(1) Oferecemos o domínio, no primeiro 
ano, para novos registos. Não se aplica 
a domínio próprios e já existentes. 
Inclui transferência de domínio para a 
plataforma de loja, caso seja necessário.

(2) Quadros especialmente 
desenhados para inscrição das 
medidas necessárias, dados inseridos 
pelo cliente final.

(3) Sistema de pagamento seguro, 
gerido por entidades credenciadas.

(4) A SPJ Business Technology reserva-
-se ao direito de mudar os prazos 
indicados, caso não estejam reunidas as 
condições necessárias para execução 
de tarefas e entrega de projeto.

* Licença de utilização 
mensal, por um prazo 
mínimo de 12 meses. 
Campanha válida 
até 30 de junho de 2021. 

Administre tudo de forma simples e sem complicações!

CLIENTES
— Personalização de registo.
— Grupos de clientes.
— Exportação de clientes em 
CSV ou Excel.

LOJA ONLINE

sofia.soares@spj.pt | comercial@spj.pt | 214 784 518

€50
     mês *

LOJA
PRONTA

€70


