
Módulo Comercial

InoCommerce

Promoções Personalizadas

Crie suas promoções, envie códigos promocionais, plano 
de fidelidade ative as
promoções e deixe sua loja mais atrativa

Segurança

Disponibilizamos um serviço projetado com as mais altas 
técnicas de desenvolvimento e utilizando certificados de 
segurança SSL. Mais segurança para seu cliente.

Sua loja seu horário

Receba pedidos 24 horas por dia, ou defina o  seu horário 
de funcionamento, recebendo pedidos somente no 
intervalo que desejar.

Areá de Entrega

Se você atua em uma região especifica, delimite sua área 
de atuação e defina taxas de entrega diferenciadas.

Suporte Técnico a sua disposição

Qualquer duvida ou problema nossa equipe esta a sua 
disposição, 16 horas por dia.

Avisos Sonoros

SMS de Promoções

Dispare promoções e códigos promocionais para seus 
clientes por SMS.

Custo Fixo

Não cobramos porcentagens sobre as suas vendas, 
trabalhamos com um valor mensal fixo.

Receba um alerta sonoro sempre que um pedido novo 
for recebido. 

B ANK NAME

1234    5678   3456	

Tire suas dúvidas.
Agende uma visita e conheça 

nossos produtos e serviços! 

A sua empresa deve estar em constante atividade, mesmo que você não veja. 
Disponibilizando a comodidade de consulta e de compras online, você aumenta sua taxa de 
captação de clientes e mantém seu negócio em evidência

Ofereça um cardápio ou catalogo online com a facilidade de atualização, inclusão e exclusão de 
produtos sem a necessidade de ajuda de terceiros e sem custos adicionais. Mantendo seus clientes 
atualizados a todo momento, em qualquer lugar, bem como possibilitando a compra online de forma 
rápid, prática e cômoda.

Tenha um site que trabalhe para você, publicado nos maiores buscadores da atualidade, tornando 
possível a fidelização de novos clientes 24 horas por dia.

Esses são alguns dos vários benefícios que um site de vendas online pode trazer para sua empresa, 
resultados surpreendentes, podendo atender centenas de clientes ao mesmo tempo.

Veja abaixo as principais características:

Possua também um app para sua 
empresa, entre em contato.

(11) 9 7499-8636
(11) 9 8905-9115

Inosystem Technology Ltda. - www.inosystem.com.br - contato@inosystem.com.br


