MANIFESTO - RELEASE - SOS E-COMMERCE.
SOS E-Commerce surgiu através de uma observação de anos de seus idealizadores, cujo observação foi
dada por uma visão acentuada de necessidades do mercado, no que tange propriamente aos
empreendedores do varejo online, onde muito das vezes não gera viabilidade para seu próprio negócio por
ausência de questões substanciais como:
•
•
•
•

Investimentos em mídia de performance;
Expertise de estratégias dentro do segmento;
Ferramentas viáveis;
Uma Agência de Marketing.

Causando frustração, infortúnios e outras vezes o fechamento.
O SOS E-commerce passou de um projeto embrionário para ser um empreendimento, uma StartUp,
tendo como propósito: atender, compartilhar conhecimento, e, acima de tudo, trabalhar com estratégias e
em operações de marketing de performance para o Micro e Pequeno Lojista no digital.
Trafegando por serviços básicos do dia a dia do lojista e da operação de um e-commerce, campanhas de
força vendas, até ser o braço digital para o real incremento de faturamento.
O que faz de nosso propósito uma ação aguda para a não mortalidade do negócio online, cujo número que
chega à 80% ao ano.
A segurança que temos para gerar resultados projetados e o fortalecimento do SOS E-commerce vem do
know-how técnico e estratégico de seus Idealizadores e do Time que formam a Equipe SOS, em que soma
mais de10 anos de experiência no mercado online, processos de criação de negócios, transformação
digital, projetos de e-commerce, consultorias aplicadas e cases de sucessos em implantação e
faturamento.
Temos como principal missão, democratizar os serviços digitais, c
 ombatendo a mortalidade dos
negócios online e suas boas ideias, aos que não podem ainda, investir em agências de marketing e
principalmente em altos investimentos em mídia mensal.
Ainda com a proposta de democratizar os serviços de marketing digital, o SOS E-commerce traz um
inovador modelo de negócio, se posicionando como marketplace de Serviços Digitais. Com planos e
serviços, modelo de recorrência ou avulsos. Contratação sem amarração de permanência mínima ou
contrato.
Com função e-commerce gera a liberdade de escolha de compra de qual serviço o lojista precisa para
aquela pontualidade, ou para uma necessidade estratégica. O modelo é como uma assinatura para
serviços recorrentes.
Perfeito custo/benefício para o empreendedor online que ainda é emergente no mercado!
De forma simples e funcional o SOS E-commerce oferta o que é preciso, o que é solução para o lojista,
dando dinamismo na precisão do serviço, no ato de enviar sua solicitação, no atendimento, no suporte e
nas entregas.
Facilidade e simplicidade, como comprar em um e-commerce:
Seleciona o produto e já vai pro “carrinho” e finalizar a compra!
O processo é muito amigável, e por mais que somos 100% digital, nosso atendimento é 100%
humanizado, feito por profissionais qualificados e certificados, nas áreas do Atendimento, Suporte,
Operação de performance e entrega de Resultados.
Por nome: SOS, que é o chamado de alerta de socorro e também significa Sistema Online de Serviços para
E-Commerce, faz-se entender que estamos preparados para receber o seu pedido, com as soluções mais
viáveis e dinâmicas para não deixar seu e-commerce à deriva, ou até mesmo afundar!

Veja como funciona, tudo funcional, dinâmico, com alta responsabilidade, SLA abaixo do mercado,
com muita segurança e transparências nas informações.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=LSuYju8kYg8

