


O ZapCommerce é a maneira 

mais fácil e segura de vender 

via WhatsApp, Facebook 

Messenger e Instagram Direct.



Venda em apenas 3 passos e 

forneça um ambiente seguro de 

pagamentos. 

É simples, prático e potencializa as vendas



Um aplicativo completo

Gerenciamento

dos Pedidos

Cadastro de 
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Envio do Link de 

Pagamento



CONSUMIDORVENDEDOR



Apenas o vendedor precisa fazer download
O consumidor utiliza apenas o WhatsApp ou outro o comunicador que está habituado.

Potencialize sua equipe de vendas
Vendedor acessa o catálogo da loja, vende para os seus contatos e o pagamento é creditado na conta da loja.

Gestão da operação
Controle as vendas, pedidos, pagamentos, entregas, toda a operação na sua mão.

Segurança nas transações
Receba pagamentos com as principais bandeiras de cartão e garantia de chargeback com antifraude.

Integração com os principais sistemas
API para integração com ERP, plataforma de e-commerce e CRM.

DIFERENCIAIS 



TIME DE VENDAS
Transforma vendedores em agentes de marketing.

REDE DE LOJAS e FRANQUIAS
Aumente o potencial de vendas da loja física! 

Agrega inteligência ao processo de vendas, trazendo informações e 
formalizando pedidos,
com garantia contra fraudes e chargeback.

PÚBLICO ALVO

REVENDEDORES
Possibilidade de fidelização entregando para o revendedor: catálogo, meio de 
pagamento via WhatsApp e outros comunicadores e ferramenta de gestão de 
pedidos. 

Exemplos de White 

Label



1. Alto custo para atrair clientes

2. Concentração do fluxo de clientes em alguns horários

3. Momentos de ociosidade do vendedor

1. Ofereça produtos via WhatsApp com seu time de vendas

2. Gerencie todas as atividades e comunicações 

3. A satisfação do cliente com a facilidade + assistência do vendedor 

Cenário Atual 
venda passiva 

Solução com ZapCommerce
venda ativa

Transforme o seu vendedor

em uma máquina de vendas



LINK PARA A MATÉRIALINK PARA A MATÉRIA

LINK PARA A MATÉRIA

LINK PARA A MATÉRIA

LINK PARA A MATÉRIA

ZAPCOMMERCE NA MÍDIA

http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=%2Fmedia%2Faudio%2F247918%2Fempresas-estao-entendendo-necessidade-de-ir-onde-o.htm
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/01/24/os-potenciais-inexplorados-da-mensageria.html
http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=%2Fmedia%2Faudio%2F247918%2Fempresas-estao-entendendo-necessidade-de-ir-onde-o.htm
https://www.mobiletime.com.br/noticias/08/03/2019/zapcommerce-ferramenta-facilita-a-venda-atraves-de-whatsapp-e-outros-mensageiros/
https://www.youtube.com/watch?v=xThvXRhCgFY&feature=youtu.be
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/08/como-estimular-o-intraempreendedorismo-dentro-da-sua-empresa.html


bit.ly/ZapCommerceVIDEO

VÍDEO LINK:

bit.ly/ZapCommerceVIDEO
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.JetEbusiness.ZapCommerce
https://apps.apple.com/br/app/zapcommerce/id1437797538

