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INTEGRAÇÃO PERFEITA ENTRE WORDPRESS 
E SALESFORCE COMMERCE CLOUD

PLATAFORMA:

CONTATO: contact@osf.digital

Salesforce Commerce Cloud, 
WordPress

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Uma empresa de Comércio Conectado e Transformação Digital

Nosso produto BlogLINK, um cartucho compa�vel com 
Storefront Reference Architecture (SFRA), ajuda você a 
integrar seu blog WordPress ao seu e-commerce baseado 
na Salesforce Commerce Cloud. Aproveite o gerenciamento 
simples de conteúdo conectando as duas plataformas e 
forneça uma experiência personalizada ao cliente na sua loja 
on-line, direcionando mais tráfego para seu site e permi�ndo 
que você promova o que mais importa. 
 
Compre Essa História e Compar�lhe Essa História são os 
dois novos recursos adicionados ao BlogLINK, inspirados nas 
necessidades de nossos clientes. Esses dois populares 
recursos, que fazem parte do pacote pronto para uso, 
ajudam a você a conectar melhor seu conteúdo ao comércio, 
melhorando a experiência de compra para seus clientes.  

Demonstração 
ao vivo

Teste 
GRATUITO

Serviços de CUSTOMIZAÇÃO 
disponíveis

mailto:contact@osf.digital
https://osf.digital/pt-br/products/commerce-cloud/bloglink?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=bloglink2-cta1&utm_content=pt-br


RECURSOS & BENEFÍCIOS

Vamos manter contato!
+1 (888) 548-4344      |      osf.digital      |     contact@osf.digital

COMPARTILHE 
ESSA HISTÓRIA 

Agora é possível adicionar botões de compar�lhamento nas 
redes sociais a todos os seus ar�gos. Aumente o alcance do 
seu conteúdo encorajando os visitantes do seu blog a 
compar�lharem seus ar�gos nas redes sociais. 

INTEGRAÇÃO 
IMPECÁVEL 

O cartucho BlogLINK facilita a integração do Wordpress à 
Salesforce Commerce Cloud, permi�ndo o gerenciamento de 
seu blog a par�r do Business Manager.

COMPATIBILIDADE 
COM SFRA

O BlogLINK é compa�vel com a versão Storefront Reference 
Architecture (SFRA) da Salesforce Commerce Cloud. Essa 
arquitetura é um blueprint para design de site e possui 
centenas de recursos prontos para uso.

COMPRE ESSA 
HISTÓRIA

Habilite um carrossel de produtos em todos os ar�gos para 
ajudar seus leitores a obter um acesso fácil a todos os 
produtos mencionados no ar�go, ou a produtos relacionados 
ao tema do ar�go. Não existe maneira melhor de unificar 
conteúdo e comércio. 

DIVERSOS BLOGS 
E IDIOMAS 

Integre diversos blogs e diversos idiomas no Business 
Manager para facilitar o processo de gerenciamento de 
conteúdo, um aspecto interessante para comerciantes que 
vendem para diferentes países ou que gerenciam múl�plos 
blogs. 

CONTEÚDO 
RELEVANTE 

Promova o que mais importa selecionando Ar�gos em 
Destaque e Postagens Populares manualmente ou configure o 
número e a relevância de Postagens Relacionadas para uma 
melhor experiência do cliente.

RESPONSIVIDADE
Integrar seu blog Wordpress ao seu e-commerce u�lizando o 
BlogLINK assegura que o blog seja responsivo em todos os 
disposi�vos, seja um notebook, celular ou tablet.

NEW

NEW

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO
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