A verdadeira experiência do seu cliente começa aqui.
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Para ter sucesso, seu site precisa ir muito
mais além do carrinho de compras e do
formulário de contato!

QUEM SOMOS
Com 8 anos de atuação, a Bring é
uma empresa do grupo de tecnologia
iSoft que atua com um ecossistema de
soluções de desenvolvimento e
implantação
de
sistemas
computacionais, projetos de Internet e
mobile.
A idéia de fundar a Bring nasceu da
necessidade que o mercado tinha por
soluções que
atendessem
não
somente as grandes empresas mas
também empresas de pequeno e
médio porte, com a mesma qualidade
mas com características e preço
compatíveis.

Na época, a Internet já crescia a uma
taxa anual composta de mais de 30% o
que se tornou um terreno fértil. De lá
para cá, foram mais de 100 projetos
implantados e muitos casos de sucesso
nasceram e a Bring acabou se tornando
especialista no desenvolvimento de lojas
virtuais com a plataforma Magento.
Hoje, nossa equipe é composta por
profissionais que já lidaram com o
desenvolvimento das principais lojas
virtuais do mercado brasileiro, o que
garante as melhores práticas de
arquitetura
da
informação
e
programação sendo aplicadas ao seu
projeto.

Desde o começo a idéia sempre foi
ajudar os clientes a criarem negócios
bem sucedidos e não apenas
“websites”. Desta forma, nosso
processo
de
implantação
tem
características consultivas no que diz
respeito ao negócio como um todo.
Orientamos nossos clientes nas
diversas questões relacionadas ao
negócio que possam trazer vantagem
competitiva,
incluindo
temas
relacionados a Marketing Digital e
gestão
de
E-Commerce,
pois
entendemos que esta troca de
conhecimento faz parte de uma
parceria de sucesso entre cliente e
fornecedor.

MISSÃO

Ser reflexo da evolução do
crescimento do
empreendedorismo digital
através do desenvolvimento
e incorporação de
tecnologias de foco
individual nas necessidades
dos nossos clientes.

VISÃO

Estar sempre à frente das
demandas dos nossos clientes
com as mais completas
soluções para e-business.

VALORES

Integridade
Honestidade
Transparência
Lealdade
Comprometimento
Criatividade
Profissionalismo

BENEFÍCIOS
DIVIDIDOS EM 5 PILARES

- PRESENÇA ONLINE
- COMPETITIVIDADE
- CRESCIMENTO DE
MARCA

SEM LIMITE
GEOGRÁFICO
PARA
ALCANÇAR SEU
PÚBLICO ALVO

CONTE COM A
MELHOR
PLATAFORMA DE
E-COMMERCE DO
MUNDO

- LOJA ABERTA 24HS
- AUMENTO DO
TICKET MÉDIO
- MAIOR MIX DE
PRODUTOS

- ESCALÁVEL
- MODULAR
- ACOMPANHA
CRESCIMENTO

O NOSSO DNA!
A Bring é especialista e certificada na plataforma Magento.

Magento

PAINEL ADMINISTRATIVO
INTUITIVO, CUSTOMIZÁVEL E
RESPONSIVO.

Todas as funcionalidades que as
grandes marcas possuem, ao seu
alcance.
Gestão do catálogo de produtos,
atendimento ao cliente, gestão de
frete e elaboração de relatórios são
algumas funcionalidades úteis para os
donos das lojas e que estão
disponíveis em nossa plataforma.
Além disso, a plataforma suporta mais
de 500 mil produtos em um só site e
consegue lidar com 80 mil pedidos por
hora.

A Bring hospeda todos os seus clientes
na AWS (Amazon Web Services,
Seattle, USA), uma infraestrutura de TI
que conquistou a confiança de mais de
um milhão de clientes como Spotify,
AirBnB, Johnson & Johnson, Ubisoft,
Unilever, entre muitas outras.

SEO AVANÇADO
A plataforma Bring Magento é
extremamente amigável para SEO e
recebeu customizações específicas em
seu código fonte.
Isso facilita a indexação no Google, e
ajuda na publicidade da loja.
Dentre alguns recursos, a plataforma
conta com criação e edição de url
amigáveis e Meta descrição por
produtos, categorias e páginas;
propicia fácil edição de Meta
descrição, títulos de página e metakeywords, e também possui geração
automática de Sitemap.
Além dessas funcionalidades, existem
mais de 25 ferramentas exclusivamente
dedicadas à SEO.

As redes sociais mudaram a forma como as
pessoas se relacionam com o mundo. Foram as
interações
sociais
na
pré-história
que
proporcionaram ao ser humano a evolução de sua
espécie e, consequentemente, de seu modelo de
comunicação.
Das redes sociais primitivas à tecnologia que temos
atualmente, vieram o Facebook, Twitter, LinkedIn,
Google Plus, entre outras, que são sites de redes
sociais.

A plataforma Bring proporciona não só a
integração com estes canais, como acrescenta
módulos específicos como geração de cupons de
descontos
exclusivos
para
redes
sociais,
configuração de promoções para Twitter e
Facebook e inclusive o social commerce, onde
transformamos a sua fan page em uma loja,
mantendo o seu sistema de compras da
plataforma Bring!

Completamente integrado
com as redes sociais

DESIGN E USABILIDADE
Com uma infinidade de temas prontos
e personalizáveis, a plataforma Bring
também tem possibilidade de criar ou
adaptar para a sua loja qualquer
layout disponível, alterando fontes,
formas, banners e paleta de cores,
tornando a navegação muito mais
intuitiva,
proporcionando
um
agradável experiência para o seu
cliente finalizar a compra ou realizar
qualquer tipo de tarefa na sua loja
virtual.
Por possuir uma estrutura formada por
módulos, é possível encaixar qualquer
funcionalidade
para otimizar
a
navegação, você pode por exemplo
começar com os recursos básicos, e
conforme
for
notando
novas
necessidades, acrescentar e adaptar
módulos.

Meios de pagamento
Escolha o melhor meio de pagamento para sua loja
e ofereça as melhores condições aos seus clientes.
Na plataforma Bring, você define o gateway e o
adquirente conforme as melhores taxas para o seu
negócio.
Entregamos as plataformas com os módulos
integradores do iPag, PagSeguro e PayPal
previamente instalados e temos também
integraçoes com Bcash/PayU e Moip.
Escolha entre Cielo, Rede, Global Payments ou
Stone como adquirentes!

ALTO NÍVEL DE PERSONALIZAÇÃO
Como é um sistema modularizado, em
que cada módulo é responsável por
um conjunto de ações, caso você
precise de alguma funcionalidade que
não existe no sistema, basta criar um
novo módulo e plugar a ele.
O sistema já possui incontáveis
módulos, tanto gratuitos como pagos,
para personalizar sua loja. Os módulos
básicos do sistema são poderosos,
com controle de estoque, sistema de
backup, importação/exportação de
produtos, integrações de pagamento,
formas de entrega, controle de clientes
com históricos, pedidos, estornos,
faturas, promoções, grupos, regras,
vendas cruzadas, entre outros.
Além disso há total flexibilidade
quando se trata de design visual,
permitindo que seu site de ecommerce tenha uma identidade
exclusiva.

Friendly

Design Responsivo
Já reparou como é agradável acessar um site pelo celular e não ter dificuldade de
navegação? Isso só é possível a partir do sistema responsivo, que torna a sua página
preparada para acessos em qualquer tamanho de tela.
O design responsivo não é uma moda passageira, e sim a resposta real para a necessidade
de sites para atender os usuários em todos os dispositivos de forma eficiente e escalável.
Com a plataforma Bring, você adequa seu e-commerce a qualquer tipo de resolução ou de
tamanho de tela. O resultado é uma loja online mais atraente para seu público, seja no
smartphone, tablet ou computador.

GESTÃO DE PROJETOS
Conte com um gerente
particular para sua loja.

de

projetos

Isso reduz o tempo de entrega e aumenta a
qualidade final.
Interação direta com equipe multidisciplinar de suporte e desenvolvimento
web.

Homebrew

Saúde Já

Galinha Pintadinha

Pró Spin

Probiótica

Wilson

Salomon

Só Suplementos

Bs Certificado Digital

Pixell Brand

Styllus

Theoria Online

Tribe Fit

You Fit

Farma na Web

EUA Suplementos

Monster Bike

Pesca Pinheiros

Antonietta

Cruzando Fronteiras

Fundada em 1914 na cidade de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, a Wilson ficou famosa a partir do tênis.
A empresa, que além de confeccionar bolas e raquetes, patrocinou Pete Sampras, um dos maiores jogadores de
todos os tempos nesse esporte e o tenista com maiores números de Grand Slams, Roger Federer. Em 1979, as
bolas da Wilson começaram a ser usadas nos jogos do US Open. Em 2006, iniciou-se seu uso no Austrália Open.
A Wilson também é uma das marcas mais conceituadas no golfe e no futebol americano, onde é a fornecedora de
material esportivo oficial da NFL desde 1941.

Sua presença online torna-se cada vez mais forte e no Brasil, a marca americana escolheu a Bring para
desenvolver seu mais novo portal.

A Salomon nasceu nos alpes franceses em 1947 pelas mãos de François, sua esposa e seu filho George Salomon. A
marca já pertenceu ao grupo Adidas, mas foi vendida por 485 milhões de euros para um dos maiores grupos
esportivos do mundo, a Amer Sports.
A marca produz os mais variados artigos esportivos para esportes de neve, alpinismo e aventura em geral.
Atua em mais 40 países e mantém sua estratégia online centralizada no site matriz francês, integrando os demais
países e seus sites em seu CMS global.
A Bring foi a escolha da marca francesa para a integração de e-commerce no mercado brasileiro.

Fundada e sediada nos Estados Unidos desde 2008, a Mac Beleza vem colecionando altos índices de tráfego
online, fornecendo todos os produtos de beleza campeões de vendas dos USA que nem sempre possuem fácil
acesso ao consumidor brasileiro.
A Mac Beleza confiou na Bring para desenvolver seu e-commerce para ter o máximo de aproveitamento do
mercado brasileiro e a exposição de seu variado mix de produtos.

O SEU PÚBLICO MERECE

Venha para a Bring!
Garanta o sucesso da sua operação online com a melhor
plataforma de e-commerce do mundo. Proporcione a
melhor experiência de compra e venda ao seu cliente.

Entre em contato conosco!

Comercial
Bruno Girardello
bruno.girardello@bring.com.br
Skype id: bruno.bring
Telefone: (11) 98104-8508

Suporte
http://bringcommerce.com.br/suporte
contato@bring.com.br
(18) 3916-1627
www.bring.com.br

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os direitos sobre o conteúdo deste projeto são de titularidade exclusiva de sua autora, Guilherme de Oliveira Dutra ME., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e
dispor de sua obra, sendo vedada a sua reprodução e/ou utilização por terceiros por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98,
sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.

