Magento
Commerce

Venda mais, gaste menos
Imagine o que sua empresa poderia conseguir com uma plataforma de comércio eletrônico que gera
crescimento três vezes mais rápido com o menor custo total de propriedade (total cost of ownership,
TCO) do mercado. A Magento Commerce possui um vasto conjunto de recursos e uma rede global de
especialistas, parceiros e desenvolvedores. Juntos, vocês podem criar poderosas experiências de compra
que conquistem os clientes e aumentem as suas vendas. Ter acesso ao mercado é rápido e fácil com uma
solução completa em nuvem que reduz o trabalho de implementação e manutenção, proporcionando ao
mesmo tempo ótimo desempenho e período de atividade. Trabalhar de modo mais inteligente e rápido
nunca foi tão fácil, e sua equipe vai adorar as ferramentas de gestão e merchandising.
Não surpreende que a Magento Commerce seja a maior plataforma de comércio digital do mundo. A cada
ano, ela fortalece mais de 260 mil sites e permite mais de US$ 124 bilhões em vendas brutas de mercadorias.

• Líder – Quadrante Mágico da Gartner para Comércio Digital em 2017
• Plataforma – Entre as 1.000 maiores nos EUA em 2017 de acordo com
a Internet Retailer

Todas essas empresas contam com o comércio digital da Magento

Principais recursos
Envolva os clientes com experiências de compra poderosas
• Crie experiências únicas com conteúdo e recursos de merchandising fáceis de usar.
• Ofereça experiências de compra homogêneas entre diferentes dispositivos com nossos temas prontos para o
universo móvel e com alta capacidade de resposta.
• Segmente e direcione a consumidores com conteúdo, promoções e preços personalizados.
• Atenda a pedidos de clientes da maneira que eles preferirem com envio a partir da loja e retirada na loja.
• Desenvolva fidelidade do cliente com programas de recompensa, registros de presentes e vendas exclusivas.

Cresça em ritmo exponencial
• Amplie seus negócios administrando com eficiência diversos sites de B2B e B2C a partir de uma única interface.
• Venda a qualquer lugar do mundo com uma plataforma global em nuvem desenvolvida para vários idiomas,
moedas e políticas tributárias.
• Apoie novos modelos de negócios, inclusive assinaturas, produtos digitais, serviços, entre outros.

Impulsione a produtividade com operações mais rápidas e inteligentes
• Aumente seu crescimento com ferramentas de inteligência empresarial
• Mantenha facilmente seu site sempre atualizado com recursos de preparação, visualização e agendamento
de conteúdo.
• Otimize conteúdo e categorias com ferramentas simples que permitem arrastar e soltar.
• Gerencie cada aspecto da sua loja com painéis de controle intuitivos e personalizáveis.

Proporcione escala para um rápido crescimento
• Gerencie momentos de pico no tráfego com a capacidade elástica de escala em nuvem e o período de atividade
de 99,99% da Magento.
• Acelere o desempenho de sites com as soluções otimizadas da Magento de hospedagem e rede global de
entrega de conteúdo.

Acesse o mercado mais rapidamente com uma solução ágil em nuvem
• Trabalhe em equipe com a rede global de parceiros da Magento para um desenvolvimento rápido e acessível.
• Acesse praticamente qualquer recurso com as extensões prontas para uso do Magento Marketplace.
• Simplifique a implementação com uma solução completa de licenciamento, hospedagem e serviços de suporte.

Recursos
•

Suporte técnico 24 horas

•

Cupons e promoções

•

Processamento de pedidos e devoluções

•

Merchandising visual

•

Preparação e visualização de conteúdo

•	
Técnicas sociais de publicidade
e venda

•

Contas de clientes

•

Otimização para mecanismos de busca

•	
Fechamento rápido de pedido
em duas etapas

•

Programas de recompensa e registros

•

Gestão de estoque

•

Elasticsearch

•

Gateways de pagamento integrados •

Análises e relatórios

•

Navegação estratificada

•

Detecção de fraudes

•

Funcionalidade B2B nativa

•

Segmentação e direcionamento

•

Impostos e moeda locais

•

Hospedagem em nuvem

•

Diversas opções de envio

Descubra como a Magento pode ampliar
seus negócios.
1-877-574-5093 (América do Norte)
+353 1 7759 599 (Europa e Oriente Médio)
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