
FORNECEDOR COLABORATIVO
Especificações técnicas



ORIENTAÇÕES GERAIS
O projeto “Fornecedor Colaborativo” é composto por módulos que devem ser previamente acordados 
com a equipe comercial:

MÓDULO MATERIAL NECESSÁRIO

  DEPOIMENTOS      Foto (JPG) + Texto *

  CASES Foto (JPG) + Texto *

  PORTFÓLIO DE PRODUTOS
• Imagem dos produtos - JPG (fundo branco)
• Nome do produto
• Código de referência

  PLANOGRAMA Arquivo em PDF

  PROMOÇÃO Fotos (JPG) e/ou Vídeos ( previamente hospedados no youtube do cliente)

  CONTATO Informar o e-mail que deverá receber os contatos enviados pelos usuários

  LOGO DA EMPRESA JPG (fundo branco) ou PNG (sem fundo)

  BANNER

     Tamanho: 300x250 px 
     Peso máximo: 50kb

 Extensões: JPG / GIF 

  LANÇAMENTOS Foto (JPG) + Texto *

  ENQUETE Título (até 100 caracteres) + Itens ( até 50 caracteres cada)

* Sujeitos à aprovação da redação de SA Varejo



MÓDULOS
Veja mais detalhes sobre os módulos de 
conteúdo que a sua página possui e confira a 
melhor forma de alimentá-los para obter bons 
resultados na sua campanha.  

Obs.: Todos os materiais estão sujeitos à 
aprovação da redação de SA



A área de depoimentos é o local onde os 
representantes da empresa terão a 
oportunidade de expor suas opiniões e 
orientações para o leitor.

Utilize fotos da pessoa que está dando o depoimento, 
isso ilustrará a página e atrairá a atenção do leitor.

DICAS



Neste espaço será possível incluir banners 
que podem complementar a sua estratégia 
de comunicação.

Para o bom resultado da peça, utilize banners com 
comunicação focada no varejo de autosserviço com 
chamadas para a ação, como “Clique aqui”, “Acesse agora” 
e etc.

DICAS



Neste espaço você poderá disponibilizar 
conteúdos estratégicos relacionados a sua 
empresa e que sejam de interesse do nosso 
público.

Sempre envie o texto com uma foto, para ilustrar e atrair a 
atenção do leitor.

DICAS



Esse módulo complementa as informações da 
página incluindo automaticamente matérias 
que existem no portal e são relacionadas a 
sua empresa.



Apresente seu portfólio de produtos de forma 
simples e objetiva para o leitor. Os produtos 
podem ser divididos por categorias e para 
cada categoria é possível incluir o 
planograma referente a elas.



Utilize o módulo de enquete para efetuar 
sondagens sobre a opinião do nosso público.

Faça perguntas e alternativas objetivas. Desta forma você 
conseguirá efetuar sondagens mais efetivas.

DICAS



O módulo de lançamentos traz as matérias 
que saíram na área de Novos Produtos do 
Portal SA. Neste módulo aparecerão apenas 
os produtos da sua empresa e eles 
receberão um selo especial na editoria 
Novos Produtos.

Para não perder a característica de “novidade” os produtos 
aparecerão apenas durante 2 meses nesse módulo.

DICAS



Informe para os leitores as campanhas que 
estão sendo feitas para a divulgação de seus 
produtos. Nesta área é possível incluir 
imagens ou vídeos hospedados no seu perfil 
do Youtube.



Este formulário será a forma de comunicação 
do nosso leitor com a sua empresa. Informe 
um e-mail para o recebimento dessas 
mensagens.



ENVIO DE ARQUIVOS
E comunicar a disponibilidade dos arquivos no e-mail: 

carla.morais@savarejo.com.br 



OBRIGADO!

www.savarejo.com.br

http://www.savarejo.com.br

