
Você quer vender mais e elevar o patamar 
dos seu negócio? 



A verdade é que seu cliente está 
sendo sugado pelo celular!



• Para sobreviver e crescer em qualquer mercado você precisa 
agir rápido e estar presente no mundo digital!



Investir

EM UM APP para
o seu negócio

Custo médio
R$ 50.000,00

Que cobram de 12% a 30% do seu 
faturamento bruto

Usar os aplicativos e
marketplace atuais 

X



E a verdade é dura mais é 
uma só!



ou muda ou fecha

X



E para crescer... 

NOVA MENTALIDADE
TECNOLOGIA PARA WEB/APLICATIVO ANDROID E IOS
I.A. - PRECISA DE FERAMENTAS CERTAS PARA DIVULGAR  
PLANO DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTE
TREINAMENTOS TÉCNICOS 
NETWORK PARA GERAR MAIS NEGÓCIOS









SEU APP 

Divulgação Gratuita: Aqui você anuncia seu estabelecimento sem 
custo e pega carona nas divulgações comerciais do shopping;
• Pagamentos: Paga apenas pelos negócios fechados;
• Sem maquininhas: Transforma seu celular numa máquina de cartão 

“sem aluguel”;
• Você no Controle: Diferente de outros market places , “você” escolhe 

a taxa que quer pagar(*);
• Gestão Profissional, Acompanhe suas vendas, participe de 

treinamentos e receba dicas quentes para turbinar suas vendas;
• Shopping People Like: Seja um Liker e tenha acesso as promoções e 

descontos especiais!
• Cash back coletivo: Divulgando o shopping para os seus clientes, você 

ganha com a compra deles em todos os estabelecimentos do 
shopping;

(*)Comissão mínima por transação é de R$2,00(dois reais)!





PARA O PONTO
DE VENDA



PARA DIVULGAR PARA O CLIENTE



E para colocar a sua empresa em evidência é muito 
fácil!!

PLK BÁSICO - FREE
Pague apenas se vender

• 2,51% crédito a vista + comissão do shopping;(*)
• Transforma seu celular numa máquina de cartão, sem aluguel; 
• Promove o seu estabelecimento no Shopping Plk;
• Oferece Cash back ao cliente e ao lojista;

• Une sua loja física ao mundo digital;
• Grátis para faturamento inferiores a R$2.000,00/mês;

PLK PROFESSIONAL – R$99,90/mês
Use todo Ecossistema a seu favor!

• Loja digital em marketplace
• Acesso a reuniões de Negócios Plk;
• Acesso aos produtos da loja oficial da PLK a preço 

de atacado;
• Acesso ao Plano de Carreira;
• Transforma seu celular numa máquina de cartão, 

sem aluguel; 
• Promove o seu estabelecimento no Shopping Plk;
• Oferece Cash back ao cliente e ao lojista;
• Une sua loja física ao mundo digital;
• Pode ser pessoa Física ou Jurídica;
• 2,51% crédito a vista + comissão do shopping;(*)

(*)Para antecipação e outras condições de parcelamento, vide termos de uso.



COM A PEOPLE LIKE VOCÊ coloca seu produtoNA PALMA  DA  MÃO DE 
MILHARES DE PESSOAS e conta com uma plataforma inteira de soluções para 
desenvolver o seu negócio.




