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OBTENHA RECEITA ADICIONAL E 
CONQUISTE NOVOS CLIENTES

PLATAFORMA:  
CONTATO:  contact@osf.digital

 Salesforce Commerce Cloud

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Uma empresa de Comércio Conectado e Transformação Digital

OFEREÇA AOS CLIENTES UMA NOVA 
FORMA DE COMPRA!!

Cartões-presente on-line são uma ótima opção adicional de 
compra a ser oferecida pelos lojistas aos seus clientes. Conceder 
aos compradores a capacidade de dar e resgatar cartões-presente 
ajuda as lojas on-line a aumentar a receita, adquirir novos clientes 
e obter um reconhecimento adicional para a marca.

O eGift Card é um cartucho drop-in para Salesforce Commerce 
Cloud, dedicado a SFRA. Esse produto oferece um modo fácil 
para os clientes comprarem cartões-presente on-line para 
amigos, entes queridos, colegas ou parceiros de negócios. Os 
comerciantes podem personalizar a quantidade desses 
cartões-presente para que os clientes comprem on-line 
enviem por e-mail.
Os clientes também podem adicionar um 
cartão-presente à sua lista de desejos ou lista de 
presentes, que podem ser compartilhadas 
publicamente.

Demonstração
ao vivo

Serviços de
CUSTOMIZAÇÃO disponíveis

https://osf.digital/pt-br/products/commerce-cloud/egift-card?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=egift-card-cta1&utm_content=pt-br


RECURSOS & BENEFÍCIOS

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

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

ENVIO POR 
E-MAIL

O cartão-presente é enviado ao destinatário por e-mail com 
os detalhes sobre como resgatá-lo. O remetente receberá 
um e-mail com a confirmação do pedido.

CONSULTA DE 
SALDO

A pessoa presenteada pode consultar o saldo do 
cartão-presente on-line inserindo o código recebido por 
e-mail na seção de Cartões-presente do site.

DIVERSOS 
CARTÕES

Os clientes podem utilizar diversos cartões-presente em 1 
pedido. Eles visualizarão o valor adicionado por cada cartão 
no pagamento total do pedido e o valor total de todos os 
cartões inseridos.

LISTA DE 
PRESENTES

Semelhante à lista de desejos, uma lista de presentes pode ser 
criada e tornada pública. A página de lista de presentes 
apresenta um mecanismo de pesquisa e um cartão-presente 
pode ser comprado lá.

SEÇÃO 
DEDICADA NO 
STOREFRONT

Depois de instalar o cartucho, uma seção dedicada, 
“Cartões-presente”, é adicionada ao site. Após clicar no link, 
aparecerá uma landing page com um formulário para o 
comprador solicitar um cartão-presente e outro formulário 
para verificar o saldo do cartão.

DEDICADO A 
SFRA

O eGift Card foi criado para ser adicionado a sites que utilizam 
SFRA, o novo modelo de customização e blueprint da Salesforce 
Commerce Cloud para design de site.

LISTA DE 
DESEJOS

Um cartão-presente pode ser adicionado a uma lista de desejos 
e definido como público para que outras pessoas vejam. Ao 
acessar essa seção, um mecanismo de pesquisa é exibido e o 
cliente pode pesquisar a lista de desejos de uma pessoa e 
comprar um cartão-presente diretamente de lá.

https://osf.digital/pt-br/products/commerce-cloud/egift-card?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=egift-card-cta1&utm_content=pt-br

