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Alavancando o 
seu negócio!
Conheça a ImediataDesign e nossas 

soluções para a sua empresa.
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A Imediata Design

Somos uma Consultoria de Marketing Digital com foco em 

Implementação e Ongoing de E-commerce VTEX.IO.

Auxiliamos na construção de marcas que buscam alavancar 

seus ativos.
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O que podemos fazer pela sua empresa:

Consultoria de  

Comércio

Treinamento  

Vtex IO

SEO para VTEXImplantação de 

e-commerce



Com qual plataforma 

trabalhamos?

01.



Uma plataforma completa, 
integrada e composable.

A ImediataDesign é uma parceira VTEX, através dessa plataforma construímos, 
gerenciamos e entregamos experiências avançadas de comércio B2B, B2C e 

Marketplace sem complicações – e com total flexibilidade.



A VTEX

VTEX é uma plataforma de e-commerce SaaS 

(Software as a Service). Isso significa que a VTEX 

é responsável por toda estrutura necessária 

para que você lojista possa cadastrar seus 

produtos, integrar meios de pagamento, 

calcular frete, etc. 

 

Dessa forma, a empresa pode focar apenas 

com a venda de seus produtos no ambiente 

online. 



VTEX IO
Uma plataforma de desenvolvimento low -code para 

entregar soluções de comércio mais rapidamente, 

proporcionando gerenciamento de desempenho, 

escalabilidade e segurança ao seu projeto. 

 

Ela fornece as ferramentas para você se concentrar 

no que realmente importa para os seus negócios, 

sem precisar lidar com problemas e desafios de 

infraestrutura.

Dentro da vtex, encontramos o:

-

de alto desempenho. 

Node + GraphQL



Por que escolhemos 

a VTEX?
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A VTEX possui toda a estrutura que um  

e-commerce precisa em uma só plataforma:

Preços
MULTIPLOS

Gerencie suas regras estratégicas 
de venda de forma fácil.
Utilize uma quase ilimitada 
possibilidade de regras de preço

Catálogos
MULTIPLOS

Catálogos
Venda o que você quiser e onde 
quiser.
Crie diferentes catálogos e utilizes 
em seus diversos canais.

CD'S
MULTIPLOS

Opere facilmente com mais de um 
centro de distribuição.
Otimize a experiência do consumidor 
e envie mais rápido!

Estoques
MULTIPLOS

A origem não importa!
Pode ser um segundo estoque ou 
um estoque virtual, apenas venda!

Moedas

MULTIPLAS

Faça cross border, com um ou mais 
sites.
De acordo com a moeda, conecte-se 
com meios de pagamento locais.

MULTIPLAS

Lojas
Gerencie diferentes marcas e 
diferentes lojas.
Você pode usar o mesmo ambiente 
com as mesmas configurações.

MULTIPLOS

Vendedores
Seja um Marketplace!
E facilmente se integre com os 
logistas VTEX ou qualquer outro 
logista do mundo.

MULTIPLAS

Linguas
Expandindo seus negócios?

Não se preocupe, nós apoiamos 
você onde quer que esteja indo!

MULTIPLOS

Pagamentos
Você pode escolher entre as principais 
soluções de pagamento do mercado
Comece a utilizar o meio de pagamento 
escolhido facilmente.

MULTIPLOS

Canais
Venda em seu próprio site ou a 
partir de terceiros
Marketplace, drop shipping ou da 
forma que você quiser.



Quais são os diferenciais 

da VTEX?

03.



Além de toda a estrutura necessária, a Vtex 

ainda traz com ela diversas funcionalidades 

dentro da sua plataforma, da só uma conferida 

em algumas delas:

Funcionalidades



Entregue páginas  

de navegação 

precisas.

Permita que seus clientes encontrem 

rapidamente os produtos que procuram. Defina, 

renomeie e reorganize atributos tais como 

tamanho, cor,marca, preço e muitos outros. 

 

Nossos algoritmos impulsionados por IA 

oferecem 

preenchimento automático, verificação 

ortográfica, sinônimos e até mesmo sugestões 

de termos e produtos de forma imediata, à 

medida que o cliente interage com a barra de 

busca.

VTEX Intelligent  
Search



*As mudanças que são feitas nele são 

automaticamente refletidas na loja e todos os blocos 

que estão na frente de loja podem ser alterados através 

de um painel.

Site Editor é uma interface gráfica de 

gerenciamento de conteúdo da sua 

frente de loja. A interface permite que 

você crie, edite, publique e programe 

mudanças nos componentes e no 

comportamento da sua frente de loja.

Site editor

API-first
A plataforma API-first da VTEX é a maneira mais fácil 

para você construir e gerenciar um ecossistema de 

comércio digital perfeitamente adaptado ao seu 

negócio



Smart Checkout

Na primeira compra, não há necessidade de 

criar um usuário ou uma senha. Apenas com 

dados básicos, o sistema exclusivo de 

validação pode detectar qualquer informação 

errada.

Até 50% em economia de tempo durante o checkout, 

colocando a segurança em primeiro lugar
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A recompra será ainda mais rápida. Após a 

identificação do e-mail do cliente, somente o 

código de segurança do titular do cartão será 

exigido graças à Certificação PCI DSS, garantindo 

os melhores padrões de segurança.
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Transforme suas lojas físicas em pontos de 

retirada dos pedidos realizados online,  

umentando a circulação de pessoas e 

implementando estratégias de cross-selling.

Retirada na loja

Ship from Store
Transforme cada loja física em um centro de 

distribuição, de onde os produtos podem ser 

enviados e entregues em qualquer endereço.



Clientes e Soluções

04.



Clientes que confiam na  
ImediataDesign:



Implantar um e-commerce?

Migrar para a VTEX ?

Consultoria após o GO LIVE da sua loja?

Aumentar suas vendas através do SEO?

Aqui na ImediataDesign temos todas 

essas soluções!

O que você  

procura?



Implantação e Evolução

COMÉRCIO B2B

Potencialize sua performance e vendas com 
um 'time to value' mais rápido.

COMÉRCIO B2C

Conecte canais e integre soluções terceiras para 
agilizar os processos e obter transparência em 
tempo real.

MARKETPLACE

Alavanque de uma plataforma de comércio 
unificado com uma solução de marketplace 
nativa.



Migração para a VTEX
O momento da migração de um e-commerce sempre gera 

expectativa e inquietação. Para que o processo ocorra de 

maneira descomplicada, nosso time conta com 

profissionais experientes e com know-how para garantir a 

preservação de sua infraestrutura do E-commerce e o bom 

funcionamento pós-migração.



Consultoria de Comércio  (ON GOING)

O Pós Lançamento (Go Live) pode ser uma das etapas mais críticas do 
projeto. Isso porque assim que a loja entra no ar, novos desafios chegam 
junto. Eles podem ser diversos, como: gestão de pedidos, estoques, cadastro 
de preços, atendimento aos clientes, edição de produto ou site editor. 
 
Conte com a Imediata Design para o seu ONGOING!

Quais são os pontos abordados em uma 

consultoria de comércio?

Encurtar a curva de aprendizado e dominar por completo 
todos os recursos do seu e-commerce. 

Acelerar seus resultados de vendas com uma consultoria 
para configurações avançadas na loja: suporte para 
desenvolvimento de novos componentes e ferramentas.

Acompanhar o dia a dia da sua loja, sempre propondo novas 
soluções e estratégias para que o resultado seja alcançado. 
Conte com os melhores desenvolvedores, analistas de UX, 
especialistas em SEO, em otimização de conversão e 
técnicos VTEX a serviço do seu e-commerce.

Conte com as otimizações de código e carregamento VTEX, 
otimizações de imagens, javascripts, revisão JS e CSS não 
utilizados, compactação de textos, semântica e schema.



SEO para Vtex

A VTEX, líder em tecnologia SaaS no mundo, possui diversas funcionalidades 

exclusivas para que você possa implementar suas estratégias de SEO, 

aumentar suas vendas e diminuir o custo. 

 

No entanto, para obter a melhor performance das funcionalidades de SEO 

da Vtex, é essencial que você conte com especialistas em desenvolvimento 

VTEX.  

 

Conte com a capacidade de vendas e desenvolvimento técnico da 

ImediataDesign para alavancar o SEO da sua loja Vtex!



Treinamento Vtex IO

Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a utilização do 

Vtex, a Imediata Design lançou um treinamento dentro da 

própria plataforma vtex, um treinamento totalmente 

gratuito sobre as configurações básicas de cada 

funcionalidade do Vtex IO. 

 

É possível encontrar cada módulo que procura dentro do 

nosso site :

www.imediatadesign.com/treinamento-vtex-io



Vamos conversar?

Telefone

(11) 3280 - 1290

Email

hello@imediatadesign.com

WhatsApp

(11) 997095 - 1771

Enviar mensagem

Site

www.imediatadesign.com
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