
Solução de venda on-line em uma única plataforma



Um Grupo,
múltiplas oportunidades

o  Grupo

Há 22 anos no mercado, nosso Grupo se destaca 
pela  força de vendas, inovação, tecnologia

e soluções nos diversos canais de venda
em que atua. 



Marketplace Conceito Venda seus produtos
para mais de 65 milhões 
de pessoas nos maiores 

canais de vendas.



Marketplace no mundo

No Brasil a venda via 
marketplace em 2015 

no e-commerce 
representa 20%, em 

2016 este número deve 
ultrapassar 40%.

Maior empresa de 
e-commerce do 

mundo, a Amazon 
conta com mais de 
60% de sua venda

realizada via 
markeplace.

A infoar marketplace
conecta você com os

maiores marketplaces



POR QUE A                   ?

vantagens

Aumente sua 
margem.

Recebe antecipadamente
suas vendas mesmo
que parceladas em

até 12x. 

Cadastro de
produtos

sem limites.
Seus produtos 

serão mostrados
para milhões de

pessoas diariamente
sem custo de mídia.

Praticaremos o
preço que você

sugerir. 

Economia: Você não
precisa investir em 

uma plataforma 
de e-commerce;

Você terá um
único lugar 

para acompanhar
tudo.

solução de venda
on-line em uma

única plataforma



Como
Funciona



+200 Sites Afiliados

como funciona o sistema
seus produtos nos 

maiores canais de vendas.
Você



1

o cliente encontra
o produto desejado 

nos maiores sites
e melhor, todos com

o valor que você sugerir.

Você em todos os canais



Escolha a loja
que deseja para 

efetuar a compra.

Venda  garantida



compra rápida e segura
= Cliente satisfeito

João Alves
Rua São Caetano, 1258 , apt
Rio Branco - São Paulo - SP
90.000-000

joaoalves@gmail.com

Compra  realizada



Operacional



operacional

O cliente compra Efetua o pagamento

Operação concluída Acompanhe sua
venda no Painel

Você fatura e despachaAprovamos o seu pedido
Sem risco de fraude

Após a entrega
do pedido você recebe

o pagamento



operacional com Sac

Operação concluída

Você comunica
a Infoar Marketplace

Encaminhamos
o protocolo para sua 

empresa

O cliente entra em contato
com o SAC da Infoar 

Marketplace

Sua empresa soluciona
o problema do cliente

solução

Operação concluída Acompanhe sua
venda no Painel

O cliente compra Efetua o pagamento Você fatura e despachaAprovamos o seu pedido
Sem risco de fraude

Após a entrega
do pedido você recebe

o pagamento



Você recebe
dia 03/04

Exemplo

Produtos entregues
do dia 21/02 à 20/03

pagamento
os Produtos entregues

ao cliente do dia 21 do mês 
anterior ao dia 20 do

mês vigente, você recebe no
próximo dia 03.



• Você se conecta com a Infoar marketplace;
• Cadastra seus produtos sem limites e sem pagar nada;

• Se prepara para vender, emitir a nota fiscal e entregar.

integrando



5

5

$

iNVESTIMENTOS TENHA SEUS PRODUTOS
ANuNCIADOS NOS MAIORES

SITES, COM SEGURANÇA
E PÓS VENDAS de qualidade

O que você terá

Plataforma R$ 0

R$ 0

R$ 0

Marketing

Antifraude

Recebe antecipadamente
suas vendas mesmo

que parceladas em até12x
De�nido conforme

segmento

Seu Custo



Comece
agora mesmo

VENDa  NO
Infoar 

MARKETPLACE



etapas simples e rápido.
impulsione suas vendas.

24h online.

Assine o contrato

Receba treinamento do
uso da plataforma,

sac e logística

Cadastre seus
produtos Comece a 

vender



TODOS OS MARKETPLACES
E MAIS AFILIADOS EM UMA 
ÚNICA PLATAFORMA

+200 Sites Afiliados



3025. 147451
marketplace@infoar.com.br

www.infoar.com.br/marketplace

Solução de venda on-line
em uma única plataforma

Não deixe seu produto
parado no estoque,

venha para a integra!


