EQUIPE DEDICADA PARA PESQUISA E CERTIFICAÇÃO
OVERVIEW DOS RECURSOS E BENEFÍCIOS

"Nosso foco está em oferecer
soluções que atendam nossos
clientes de acordo com as suas
necessidades, suportando todo
o complexo processo de
análise da concorrência no
e-commerce"
Ricardo Ramos, CEO
Precifica

OVERVIEW
O crescimento dos marketplaces e do comércio eletrônico como um
todo traz grandes oportunidades para o varejo, mas também desafios
complexos.
Nossa equipe dedicada está pronta para atender à projetos de
pesquisa de produtos e certificação da qualidade de matching, e
ajudar você a superar estes desafios, trazendo escala no processo de
identificação e comparação de produtos comercializados em sites de
e-commerce.
Associamos suas ofertas àquelas disponíveis em outros sites de
e-commerce para o correto monitoramento de preços e rápida
obtenção de resultados através da utilização da precificação
dinâmica.
A equipe dedicada é alocada exclusivamente para atender às
demandas de um projeto com duração específica ou indeterminada. A
equipe é alocada pela Precifica, e conta com know how e o apoio de
tecnologias próprias e exclusivas para garantir escala e qualidade no
processo de matching de produtos.
Com esta solução você poderá determinar SLAs com base em
volume de produtos e prazo de entrega para o matching de maneira
recorrente ou pontual conforme sua sazonalidade.
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EQUIPE DEDICADA PARA PESQUISA E CERTIFICAÇÃO

SOBRE A PRECIFICA

RECURSOS E BENEFÍCIOS

A Precifica é uma empresa
brasileira especializada no
monitoramento de preços do
e-commerce e precificação
dinâmica. Oferece soluções
para varejistas se tornarem
mais competitivos no mercado,

RECURSOS

BENEFÍCIOS

SLA de entrega
Equipe dedicada para atender
às exigências de prazo de
entrega

Entrega assegurada
Produtividade dimensionada
para atender à demandas
recorrentes e sazonais

Volume de atualizações
Equipe dedicada para atender
às necessidades de atualização
no mix de produtos

Capacidade de entrega
Agilidade para responder às
necessidades e dinâmicas do
mercado

Manutenção contínua
Equipe dedicada para operar
continuamente na manutenção
do matching de produtos

Cobertura de mercado
Redução no gap de cobertura
provocado por mudanças
frequentes no mix de produtos

Especialização setorial
Matching tratado de acordo com
as particularidades de cada
setor de produto

Adequação à expectativas
Associação dos produtos
monitorados alinhados à
expectativa de qualidade

Opções de contratação
Modelo de contratação pontual
ou alocação de equipe para
demandas recorrentes

Flexibilidade para o negócio
Investimento equilibrado com
sazonalidade e resultados
esperados

além de soluções para
indústrias que se preocupam
com o posicionamento de suas
marcas e marcas concorrentes
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