


Seja-bem vindo(a)! 

Esta é uma apresentação interativa, 
isso significa que iremos te guiar 
pelo conteúdo de acordo com seus 
interesses. 

Vamos começar? 

Claro! Vamos lá. Não, obrigado(a).





Bem, além de sermos seu novo parceiro, também somos 
uma startup de tecnologia com foco em marketing, 
serviços, relacionamento e experiência do consumidor 
do mercado plus size. 

QUEM
SOMOS

mas afinal,

?





O QUE
FAZEMOS
Nosso principal serviço é o novo Digital 
Shopping. Projetado para atender as 
necessidades do mercado Plus Size, através:

01

02

03

Experiência do Consumidor
UX Design & Design Thinking. 

Otimização de Negócios Setoriais
Impulsionando o mercado. 

Profissionalização do Mercado
Capacitando pequenos e médios negócios.



PORQUE
FAZEMOS
A humanidade conquistou nações, criou
computadores, criou a internet e foi até o
espaço. E mesmo assim, em pleno 2020,
clientes de medidas plus, não conseguem ter
uma boa experiência de compra, seja em lojas
físicas ou virtuais.

A dificuldade de encontrar a roupa certa, na
medida certa, em uma loja segura é um
desafio que faz com que este público realize
compras com menos frequência que os demais.
Ou seja, apenas quando é absolutamente
necessário.



E você que vende, sabe, o ambiente digital é
intimidador, é como estar em uma feira
lotada e todos gritando a plenos pulmões e
por mais que você se esforce nunca vai
alcançar quem mais precisa dos seus serviços.

É certo que a internet diminui distâncias,
encurta caminhos e faz você vender para
pessoas de outros países, estados e cidades.
Mas se essas pessoas não encontram você,
nada adianta, certo?

É por isso que o 
Pluus Shopping 
Digital é o que 
você precisa.



A

B

PIONEIRISMO
Estamos revolucionando a estratégia 
de vendas e distribuição de moda Plus 
size com o novo Digital Shopping.

AMBIENTE PERFEITO
Unimos a pesquisa do usuário com os 
melhores profissionais de tecnologia, 
marketing e relacionamento. 

C UX DESIGNER
Novo conceito de modelo de
negócios onde o seu cliente encontra
tudo em um só lugar.

TRABALHAMOS
COM TRÊS PILARES



Nós oferecemos todas as ferramentas para que ações que agregam
valor à experiência do usuário com sua marca sejam criadas.

01

02

Tudo pronto para vender
Oferecemos toda a infraestrutura 
que você precisa. 

Marketing Digital 
Sua empresa vista por clientes
antes impossíveis.

03

04

Credibilidade 
Nos relacionamos apenas com 
empresas respeitadas. 

Segurança
Todo o processo de compra 
seguro para o consumidor final.

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/infraestrutura/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/pluus-investimento-e-vantagens-em-marketing-digital/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/pioneirismodigitalpluus/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/sua-loja-em-seguranca-no-pluus-shopping-digital/


01 Ter uma página incrível na 
internet, com o mínimo de 
esforço. 

O QUE SIGNIFICA

02 Estar em um projeto 
inovador, criado para o 
atendimento perfeito do 
setor.

VISIBILIDADE

O QUE 
CONSIDERAR

Graças a sua presença ativa 
nas principais redes sociais, na TV 
por assinatura e em seu contato 
com influencers e uma forte assessoria 
de imprensa, a Pluus oferta um 
ambiente com excelente custo benefício 
e visibilidade no mercado.  

CUSTO-BENEFÍCIO
SER UM PARCEIRO



Como em um Shopping físico 
oferecemos conforto e segurança ao 
lojista e os melhores produtos para o 
cliente. 

Oferecemos a melhor 
experiência para todos 
os usuários, incrível certo?

Sim, como participo? Na verdade, nem tanto



COMUNIDADE
AO ACEITAR NOSSO CONVITE, VOCÊ SERÁ PARTE DE UMA [ [

Aceito o convite



AS BASES
DESSA COMUNIDADE
NESTA ALTURA, VOCÊ JÁ SABE DE DE COR, CERTO? 

Experiência do Consumidor
Pensamos em toda a construção da sua 
plataforma pensando no seu cliente.

Otimização de Negócios Setoriais
Vamos impulsionar o mercado Plus Size
reunindo as melhores marcas em um local. 

Profissionalização do Mercado
Relatórios e conteúdos que mais ninguém 
pode te dar sobre o desempenho da sua 
loja e do seu setor. 

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/pluus-investimento-e-vantagens-em-marketing-digital/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/como-comecar-um-ercommerce/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/03/infraestrutura/


NOSSO SERVIÇOS
INCLUSOS NO PLUUS SHOPPING DIGITAL

MARKETING
SAIBA +

DESTAQUE

REPUTAÇÃO

SAIBA +

SAIBA +

FUNCIONAL

SAIBA +

SEO

SAIBA +

AUTOMAÇÃO
SAIBA +

CONTEÚDO
SAIBA + Seguir para os planos 



Nossos parceiros poderão investir em
divulgação de suas lojas, produtos,
serviços, e promoções; por meio de
pacotes de publicidade a custos acessíveis,
através de vários formatos exclusivos
dentro do nosso digital shopping.

MARKETING
Além de todo o material natural de 
divulgação como redes sociais, blogs, 
TV paga e e-mail marketing de inteira 
responsabilidade da Pluus. 

Voltar para o menu Seguir para o SEO



Inclusão do seu negócio no sistema de
busca interno em nosso Shopping Digital
Pluus e endereço exclusivo da sua loja
dentro do nosso shopping digital e
programa de inclusão de palavras chave
em sites de busca.

SEO
Além de todo o material natural de 
divulgação como redes sociais, blogs e 
intensa assessoria de inteira 
responsabilidade da Pluus que otimizam 
o SEO do domínio do shopping digital.  

Voltar para o menu Seguir para o Automação



AUTOMAÇÃO

Voltar para o menu Seguir para o Conteúdo

Você mesmo controla seu
estoque, cadastra com facilidade
seus produtos e faz controle de
toda entrada e saída do seu
estoque.



E conteúdo exclusivo para capacitar e
orientar você lojista a otimizar e
potencializar a sua comunicação e
negócio dentro da internet, com dicas de
social media, produção de conteúdo,
design e gestão.

CONTEÚDO
Além das lojas, o Digital Shopping
contará com conteúdo direcionado:
matérias, vídeos e fotos; gerando
tráfego e atraindo público comprador.

Voltar para o menu Seguir para o Destaque



DESTAQUE
Seu produto poderá estar em destaque 
graças ao nosso sistema randômico em 
temporadas, datas e horários 
estratégicos para a plataforma de 
acordo com seu público alvo. 

Voltar para o menu Seguir para a Reputação



Atendimento, boas práticas
comerciais, e credibilidade; Ajudam
os lojistas participantes a terem
destaque e melhor colocação nas
buscas.

REPUTAÇÃO
Além de todo o material natural de 
divulgação como redes sociais, blogs, 
TV paga e e-mail marketing de inteira 
responsabilidade da Pluus. 

Voltar para o menu Seguir para o Automação



FUNCIONAL
Completa autonomia na montagem 
da sua loja e controle total do seu 
estoque. Em minutos você cria sua loja, 
escolhe seu tema de preferência e deixa 
tudo do seu jeito.  

Cada lojista poderá gerir sua própria 
loja, incluindo seus produtos, 
destacando promoções, de acordo 
com seu interesse de vendas

Voltar para o menu Seguir para os planos 



CONHEÇA

SEU NEGÓCIO É? 

Atacado Varejo

NOSSOS PLANOS
MAS ANTES QUEREMOS SABER



NOSSOS PLANOS

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

pagamento único de R$233,40

MENSAL
89,50

TRIMESTRAL
77,80

ANUAL
49,90

VAREJO

R$ R$ R$

pagamento único de R$594,00

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.



PLANO EXCLUSIVO
PRÉ-LANÇAMENTO

pagamento único de R$274,90

ANUAL
20,66R$

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

*

* apenas na primeira anuidade

O ticket médio de um 
usuário em um market place
é de R$427,00 somente em 
uma venda você paga a 
anuidade dos nossos 
serviços. 



VANTAGENS ESPECIAIS

Matéria de divulgação exclusiva 
para o desenvolvimento da sua 
marca no Blog Oficial da Pluus. 

Convites vips para o happy hour 
virtual de lançamento para imprensa 

e influencers Plus Size.. 

PARA PARCEIROS PRÉ-LANÇAMENTO

SAIBA +SAIBA +

https://digitalpluus.wordpress.com/blog/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/05/o-maior-lancamento-de-2020/


CARTÃO PRESENTE
R$40,00|R$ 90,00|R$ 120,00|R$ 250, 00|R$ 400,00|R$ 550,00 

| R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 1 000,00 
SEM TAXAS PARA O LOJISTA B2C

SAIBA +

https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/05/gift-card-pluus/


O repasse dos valores das vendas, é imediato e automático.

O repasse proporcional das vendas é direcionado
diretamente ao lojista, sem necessidade de espera, ou de
interferência por parte da Plataforma.

O repasse de intermediação da Plataforma é de 12% para
lojas profissionais e 6% para lojas atacadistas - apenas para
vendas B2B. Excetuando o uso de cartão presente que será
isento de taxas para o lojista.

TAXAS & REPASSES



Ter CNPJ*;

Assumir compromisso ético de
acordo com as normas legais e da
plataforma;

Seguir as diretrizes do Código do
Consumidor;

ADESÃO PRÉ-LANÇAMENTO
REQUISITOS

*Empreendedores  que precisarem de suporte para
abrir MEI, contarão com nossa orientação, e ajuda em
todas as etapas;

Tenho certeza que você 
preenche todos os requisitos! 
Vamos lá, falta pouco para 
entendermos essa parceria 
incrível! 



INCRÍVEL!
COMO POSSO CONTRATAR?

WHATSAPP PRIVADO TELEGRAM WHATSAPP GRUPO

Fale agora mesmo com nossa equipe incrível de profissionais! Eles estão esperando por você. 

CLIQUE AQUI E SAIBA+

https://chat.whatsapp.com/BzLcBANkIxGJQEzbxsXY7c
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982601117&text=Voc%C3%AA%20no%20assistente%20digital%20Pluus.%20Como%20posso%20te%20ajudar%3F
https://t.me/pluusbr


NOSSOS PLANOS

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

pagamento único de R$333,30

MENSAL
139,10

TRIMESTRAL
111,10

ANUAL
79,60

ATACADO

R$ R$ R$

pagamento único de R$955,20

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.



PLANO EXCLUSIVO
PRÉ-LANÇAMENTO

pagamento único de R$348,70

ANUAL
29,07R$

7 dias de reembolso;
Templates diversos;
Produtos ilimitados;
Atendimento qualificado;
Suporte de pagamento nos 
principais sistemas;
Educação continuada.

*

* apenas na primeira anuidade

O ticket médio de um usuário 
em um market place é de 
R$427,00 em apenas duas 
venda você paga a 
anuidade dos nossos serviços. 



VANTAGENS ESPECIAIS PARA 
PARCEIROS PRÉ-LANÇAMENTO

SAIBA +SAIBA +

Convites vips para o happy hour 
virtual de lançamento para imprensa 

e influencers Plus Size.. 

Matéria de divulgação exclusiva 
para o desenvolvimento da sua 
marca no Blog Oficial da Pluus. 

https://digitalpluus.wordpress.com/blog/
https://digitalpluus.wordpress.com/2020/09/05/o-maior-lancamento-de-2020/


O repasse dos valores das vendas, é imediato e automático.

O repasse proporcional das vendas é direcionado
diretamente ao lojista, sem necessidade de espera, ou de
interferência por parte da Plataforma.

O repasse de intermediação da Plataforma é de 12% para
lojas profissionais e 6% para lojas atacadistas - apenas para
vendas B2B. Excetuando o uso de cartão presente que será
isento de taxas para o lojista.

TAXAS & REPASSES



INCRÍVEL!
COMO POSSO CONTRATAR?

WHATSAPP PRIVADO TELEGRAM WHATSAPP GRUPO

Fale agora mesmo com nossa equipe incrível de profissionais! Eles estão esperando por você. 

CLIQUE AQUI E SAIBA+

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982601117&text=Voc%C3%AA%20no%20assistente%20digital%20Pluus.%20Como%20posso%20te%20ajudar%3F
https://t.me/pluusbr
https://chat.whatsapp.com/BzLcBANkIxGJQEzbxsXY7c


OBRIGADA

CRÉDITOS: Essa apresentação foi criada por Ingryd Victorya Prado
Jacometti incluindo ícones e imagens criadas pela mesma.

Por favor atribua os devidos créditos

PELA ATENÇÃO!
Agradecemos sua paciência até aqui, e é realmente uma 
pena que não possamos te ajudar agora, mas desejamos 
estar próximos no que pudermos ajudar nos seus projetos!



CONECTE-SE
ACOMPANHE ESSE E OUTROS SERVIÇOS NAS NOSSAS REDES

Ou nos mande um e-mail em: pluus.br@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UConKCFj1HwbvQLrAoZ5ieDA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/pluusbr/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/pluusbr
https://www.pinterest.pt/pluusbr/
https://twitter.com/pluusbr
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982601117&text=Voc%C3%AA%20no%20assistente%20digital%20Pluus.%20Como%20posso%20te%20ajudar%3F
https://www.linkedin.com/company/pluus-digital-shopping
https://digitalpluus.wordpress.com/


MARCELA LIZ INGRYD VICTORYA ROBERTO PADILHA
Jornalista, editora, consultora de
negócios, marketing e inovação,
empresária, palestrante, especialista
em mercado Plus Size.

Publicitária, designer, ilustradora
profissional de multimídia, de
comércio, consultora de marketing e
empresária.

Professor universitário, empresário,
doutor em administração, consultor de
empresas com ênfase em marketing,
vendas e e-commerce.

QUEM FAZ A PLUUS?

https://www.behance.net/ingrydvictorya
https://www.linkedin.com/in/marcela-liz-05b307a2/
https://www.linkedin.com/in/ingryd-victorya-prado-jacometti-89b633150/
https://www.linkedin.com/in/roberto-padilha-moia-470b6154/




OBRIGADA

CRÉDITOS: Essa apresentação foi criada por Ingryd Victorya Prado
Jacometti incluindo ícones e imagens criadas pela mesma.

Por favor atribua os devidos créditos

PELA ATENÇÃO!
Esperamos seu contato para revolucionar o mercado Plus Size!



CONECTE-SE
ACOMPANHE ESSE E OUTROS SERVIÇOS NAS NOSSAS REDES

Ou nos mande um e-mail em: pluus.br@gmail.com

https://digitalpluus.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UConKCFj1HwbvQLrAoZ5ieDA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/pluusbr/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/pluusbr
https://www.pinterest.pt/pluusbr/
https://twitter.com/pluusbr
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982601117&text=Voc%C3%AA%20no%20assistente%20digital%20Pluus.%20Como%20posso%20te%20ajudar%3F
https://www.linkedin.com/company/pluus-digital-shopping


MARCELA LIZ INGRYD VICTORYA ROBERTO PADILHA
Jornalista, editora, consultora de
negócios, marketing e inovação,
empresária, palestrante, especialista
em mercado Plus Size.

Professor universitário, empresário,
doutor em administração, consultor de
empresas com ênfase em marketing,
vendas e e-commerce.

QUEM FAZ A PLUUS?

Publicitária, designer, ilustradora 
profissional de multimídia, de 
comércio, consultora de marketing e 
empresária.

https://www.linkedin.com/in/ingryd-victorya-prado-jacometti-89b633150/
https://www.linkedin.com/in/marcela-liz-05b307a2/
https://www.linkedin.com/in/roberto-padilha-moia-470b6154/
https://www.behance.net/ingrydvictorya




CASO VOCÊ AINDA NÃO VEJA POTENCIAL NESSE 
MERCADO, DÊ UMA OLHADA NESSAS INFORMAÇÕES. 



+110.000
CLIENTES POTENCIAIS 

NO MERCADO NACIONAL PLUS SIZE



No mesmo período que o setor de vestuário teve uma queda de 
5%. A expectativa é de que a moda plus size siga em alta e 
termine 2020 com avanço. 

O mercado de moda Plus Size movimentou cerca de R$ 7,3 
bilhões no Brasil em 2019. A expectativa é de que ele siga em 
alta e termine em 2020 com 10% de avanço, seguindo a 
tendência de expansão mundial. 

CRESCIMENTO DE 21%

MERCADO
PLUS SIZE

Fonte: Associação Brasil Plus Size



Em comparação com o primeiro semester de 2019 houve um 
crescimento de 40% nos consumidores recorrentes no ambiente
online, que hoje somam mais de 40 milhões de usuários no 
território brasileiro. 

TICKET MÉDIO DE R$ 427,00

MERCADO
DIGITAL

RELATÓRIO DA EBIT | 2020 



NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE
Homens 61,5% 
Mulheres 53,3%

Homens 55,7%
Mulheres 52%

Homens 58,4% 
Mulheres 50%

POTENCIAL
CONSUMO REGIONAL

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres



SUL SUDESTE
Homens 56,5% 
Mulheres 54,3%

Homens 55,7% 
Mulheres 52%

POTENCIAL
CONSUMO REGIONAL

Homens MulheresHomens Mulheres



VANTAGENS
DA PLUUS



Expor os produtos com nosso nome forte no 
mercado de um shopping digital visitados por 
diversos de consumidores todos os dias. 

VISIBLIDADE

ALTO RETORNO
A margem de lucro é de alta levando em conta o 
investimento tecnologia, marketing e mídia que o 
lojista precisaria fazer alcançar a audiência de um 
shopping digital. 



Os consumidores permanecem mais tempo em uma 
plataforma de shopping digital devido a 
diversidade e variedade de produtos do setor. 

MAIOR RETENÇÃO

CRESCIMENTO EXPONENCIAL
O investimento em comunicação que fazemos
somados aos baixos custos ao lojistas resultam em
um crescimento exponencial da exposição da 
marca.



A loja e os produtos ganharão mais visibilidade e 
serão mais procurados. Isso irá ajudar a aumentar 
o rank e a relevância da loja e dos produtos nas 
buscas. 

RELEVÂNCIA SEO

DIVERSIFICAÇÃO DE PÚBLICO
Novos consumidores irão aparecer. 



CRESCIMENTO DE NEGÓCIOS
Gama de clientes maior e diferenciada, a aposta 
em novos produtos e poderá resultar em novos 
nichos, fazendo a loja se destacar ainda mais. 



Nosso objetivo é impulsionar o mercado Plus Size. 

NOSSO PROPÓSITO É IMPULSIONAR SEU NEGÓCIO

Quero saber mais! Hoje, não




