
Promoject é uma plataforma colaborativa para 
o planejamento promocional no varejo que 
permite à equipe comercial e a de marketing 
trabalharem juntas ao mesmo projeto.

É uma solução que cobre todas as fases de planejamento e implementação das promoções. 
Promoject consta de um cronograma interativo que fornece também informações e alertas sintéticas; 
acompanha a fase de definição dos detalhes de cada promoção; exerce um controle sobre as regras a 
serem respeitadas na elaboração do plano e na formulação da cada promoção; auxilia na negociação com 
os fornecedores, na formulação dos preços e na finalização do protótipo do panfleto. 

Promoject integra-se com o sistema ERP do varejista, a fim de utilizar seus dados comerciais e fornecer os 
detalhes da promoção para o gerenciamento operativo. 

Varejistas e atacadistas

O QUE É 

A QUEM SE DIRIGE 

VANTAGENS

 • Permite a partilha de informações em tempo real.

 • Monitora tempestivamente o progresso do plano de trabalho.

 • Permite a atribuição de tarefas a cada componente da equipe e o monitoramento do progresso de cada 
tarefa e/o equipe.

 • Integra entre si a fase de negociação com os fornecedores e a de criação da comunicação aos 
consumidores.

 • Reduz a utilização de ferramentas individuais dentro da equipe.

MARKETING



Promoject é uma solução completa que se adapta com facilidade a diferentes formas de organização e a 
empresas de qualquer tamanho. 

Com Promoject, o departamento de marketing da empresa pode definir as regras a serem respeitadas no 
desenvolvimento das atividades, os padrões das páginas do panfleto para cada categoria mercadológica 
e o número máximo de produtos para cada página. Ao mesmo tempo, a diretoria pode definir 
objetivos, tempos e orçamento do plano promocional, bem como monitorar a conformidade do seu 
desenvolvimento. 

Cada funcionário comercial, por sua vez, pode criar o conteúdo da promoção nas categorias que gerencia, 
monitorar os fornecedores envolvidos, negociar valores e quantidades, formular preços, colocar os 
produtos (com a imagem correta) na página mais apropriada.

Promoject é alimentado pelos dados do ERP e devolve ao sistema os detalhes das promoções elaboradas 
na plataforma colaborativa.
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•	 A interface com o sistema ERP pode ser desenvolvida para web services ou com um sistema de troca 
de arquivos.

•	 Promoject fica disponível na nuvem e não requer instalação no servidores da empresa, o usuário pode 
acessar ao sistema com PC ou Tablet.

•	 A interface de utilização é intuitiva, fácil e agradável.

•	 Gerencia as imagens dos produtos a serem incluídas no panfleto.

•	 Conecta-se com qualquer sistema utilizado pelas agências que finalizam o panfleto para a impressão.

•	 Tem um cronograma interativo que fornece também informações e alertas sintéticas.

COMO FUNCIONA

RECURSOS


