*Fonte: Portal Compre & Confie

Sua loja virtual é criada rapidamente: basta
enviar os produtos que você quer vender
online e pronto!
Com alguns cliques, você já pode fazer
negócios no ecommerce e personalizar o
ambiente digital com a cara da sua empresa.
E o melhor: gerencie tudo de forma simples,
com o ClippPro, ClippFácil e ClippMei.

Vantagens
Defina seu subdomínio.clipp.com.br ou direcione
seu domínio para seu eCommerce C4
Personalize o design de acordo com sua identidade
(cores, logo, a página da sua empresa no Facebook)
Envie seus produtos (defina os itens que serão
comercializados e personalize como quiser: edite a
foto, nome e descrição de cada um dos produtos)
Escolha as opções de pagamento disponíveis
Defina as formas de envio dos produtos
Receba pedidos no seu email

Recursos
Produtos

Pedidos

Logomarca

Envio de dados de
produtos do ClippPro
e ClippFácil

A empresa recebe
em seu email os
pedidos realizados

Opção para inserir
a logo da sua
empresa no ecommerce

Personalização

Redes Sociais

Pagamento e envio

Personalize
cores, subdomínio,
imagens e favicon

Banner com a
página de Facebook
da sua empresa

Defina as formas de
pagamento e envio
aceitas no seu ecommerce

Exemplos de e-commerce criados:

c4business.clipp.com.br

c4fashion.clipp.com.br

c4delivery.clipp.com.br

Crie o ecommerce conforme seu segmento:
Adegas
Assistências técnicas
Atacados
Autoelétricas
Autopeças
Bares, restaurantes, pizzarias,
confeitarias e similares
Bicicletarias
Comércio de pneus
Comércio de tintas
Comércio em geral
Conveniências
Cosméticos e perfumaria

Distribuidoras
Ferragens
Livrarias e papelarias
Loja de materiais elétricos
Lojas de alimentos
Lojas de bijuterias
Lojas de brinquedos
Lojas de calçados e confecções
Lojas de carnes
Lojas de doces
Lojas de esportes
Lojas de informática
Lojas de laticínios

Lojas de lubrificantes
Lojas de presentes
Lojas de software
Lojas de som e imagem
Lojas de telefonia e celular
Materiais de construção
Mercados
Móveis e eletros
Oficinas
Pet Shop
Prestadoras de serviços
Relojoarias, joalherias e óticas
Vidraçarias
Micros e Pequenas empresas

Sua loja virtual

