
Solução para
e-commerce

Entenda como a solução funciona:

Com diversas funcionalidades, o sistema permite modelar 

as políticas comerciais de acordo com seu negócio, 

personalizando preços, políticas de pagamento, pedido 

mínimo e análise de crédito, para cada perfil de cliente. 

Forneça ainda a sua equipe de vendas e representantes, 

informações em tempo real, além de comissioná-los por 

todos os pedidos dos clientes em suas carteiras.

Com o apoio da Flexy, a Senior leva inteligência de negócios embarcada à 

sua tecnologia e aproxima a relação de compra e venda com mais eficiência.

Garanta uma 
experiência Omnichannel e

com a plataforma de vendas 
online da Senior

os melhores resultados 

Conte com uma tecnologia robusta e flexível para atender até as vendas online mais complexas. Gerando inteligência 

estratégica para gerentes e diretores, conectando e agilizando também o dia-a-dia dos representantes, profissionais de 

televendas, lojas próprias, franquias e revendedores.

B2B B2C MARKETPLACE

A SOLUÇÃO DE VENDAS ONLINE B2B É IDEAL PARA:

INDÚSTRIAS   DISTRIBUIDORAS  ATACADISTAS   IMPORTADORAS

Conheça os Benefícios:

Crie um canal de comunicação direta com seus clientes

Possibilite a venda para toda a sua cadeia comercial

Amplie sua região de atuação de forma inteligente

Alcance novos consumidores com tecnologia de ponta

Diminua custos com catálogos impressos

Aumente a produtividade dos representantes

Fidelize seus clientes e recupere os inativos



senior.com.br senior.sistemas10800.648.3300 (11) 95485-0300

QUER VENDER PARA O CONSUMIDOR FINAL? 
A SENIOR TE MOSTRA COMO
Extremamente flexível e escalável, a solução para loja online B2C permite atender desde as necessidades de empresas que estão 

iniciando no e-commerce, com poucas vendas e acessos, até as grandes redes de varejo, com alto volume de vendas e clientes 

simultâneos. Uma solução robusta que se adapta aos mais variados modelos de negócio e segmentos de mercado. 

B2C ideal para:

Varejistas digitais e tradicionais, redes de varejo, 

varejistas com vendedores externos, clubes de 

assinaturas e produtos personalizados.

Venda para diferentes públicos em um único portal

Integre vendas feitas no site, loja, televendas e celular

Efetue novas vendas através de indicadores, 
influenciadores e afiliados

Recupere pedidos abandonados

Garanta mais resultados com a fidelização de clientes

A tecnologia atende: Saiba porque investir

Shopping centers atacadistas (B2B), 

shopping centers varejistas (B2C), 

redes varejistas marketplaces de 

nicho, marca e fornecedores, 

franquias, feiras setoriais, centrais de 

dropshipping, associações industriais, 

comerciais, incubadoras e sindicatos.

Muito mais benefícios 
para o seu negócio:

Trabalhe com o estoque de terceiros

Construa um grande mix de produtos

Tenha os custos compartilhados 
entre os lojistas

Construa uma poderosa base de 
consumidores

Implementação acompanhada por 
especialista

Infraestrutura robusta e confiável para 
um alto volume de acessos e vendas

Suporte especializado e 
acompanhamento de sucesso do cliente

Compromisso de inovação constante

Conheça os benefícios:

Essa é a solução ideal para os empreendedores que 

pretendem ter seu próprio marketplace, com diversos 

lojistas em uma única plataforma de e-commerce, 

permitindo que cada lojista administre exclusivamente 

os seus produtos, pedidos, promoções, enquanto o 

administrador do shopping acompanha os dados de 

todas as lojas em um único painel. 

TENHA O SEU PRÓPRIO 
MARKETPLACE COM A 
SOLUÇÃO CERTA DE MPL
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Tecnologia para 
fechamento ágil 

de venda
Diversas formas 
de pagamento

Notificação 
sobre andamento 
da venda

Controle 
da expedição 
dos pedidos

Controle e 
agendamento 
de fretes

Controle e das 
entregas e 
devoluções

Acesso por 
diversos 

dispositivos

Loja disponível 
a nível global

Produtos com 
descrição 
detalhada

Gestão completa para sua empresa, integre ainda a solução com o ERP 

e ajuste seus processos com a Consultoria de Negócios da Senior


