
Plataforma White Label de
e-commerce e fidelização 

de clientes  



PROBLEMA

Dificuldade de estimular 
clientes a terem compras 

recorrentes

Falta de atendimento 
aos consumidores

online

Dificuldade de acesso 
aos preços praticados

Falta de dados para 
criar estratégias de

marketing  

Altos custos de 
implementação de 

tecnologia de e-commerce



OPORTUNIDADE

Inicialmente o HiperPop era ser uma plataforma de consulta de preços 
de supermercado. Mas em contato direto com os usuários e ouvindo o 
feedback deles, o HiperPop lançou sua versão mobile compatível com 
sistema Android e IOS. Com o surgimento da pandemia houve a 
necessidade do HiperPop virar um plataforma white label de 
delivery de supermercado, onde a intenção era levar as compras de 
supermercado para as pessoas, além de gerar benefícios que para o 
usuário que tem um comportamento de compra online . 



SOLUÇÃO

Com uma ideia inovadora de levar benefícios para os consumidores o HiperPop 
oferece um aplicativo, onde os usuários podem consultar as ofertas do 
supermercado e fazer as compras sem precisar sair de casa. O pedido do cliente 
chega no painel administrativo do supermercado, gerando uma ordem de 
separação dos produtos e entrega ao cliente. 



FUNCIONAMENTO DO APP

Recebimento 
de pedido

Separação Entrega



FUNCIONAMENTO DO APP

Seja  bem-vindo!

Entrar

Mais vendidos

Ofertas da semana

Ver mais

0- +

R$ 2,99
Cervaja BRAHMA
Duplo Malte...

+ Cashback Hortifruti Frios Limpeza

0- + 0- +

R$ 6,99 R$ 3,99
Feijão Carioca 
Camil

Azeitona La Violetera
Gordal

0- +

R$ 9,99
Café Mucuri
Tradicional

R$ 12,99 7% OFF

0- +

R$ 12,99
Cartela de Ovo Branco 
Galo da Madrugada

R$ 16,99 7% OFF

0- +

R$ 2,99
Banana Prata

R$ 3,99 7% OFF

0

Adicionar produtos 
ao carrinho 

Acompanhar Status 
do pedido

Adicionar endereço
e metodo de pagamento 

Minha conta

Endereços

Pagamento

Geral

Política de privacidade 

Informações pessoais

Meus endereços

Meus pagamentos

Quantidade

Pedido #102584

51 itens

Total do pedido R$ X00,00

Obs. 

SAIU PARA ENTREGA

14-02-2021 10:00

Cervaja BRAHMA
Duplo Malte...

R$ 2,99

Feijão Carioca 
Camil

R$ 6,99

Azeitona La Violetera
Gordal

R$ 3,99

Itens: 

2

1

1

• Logo e cores do supermercado

• Seleção dos produtos e envio da lista de 
compras pelo cliente

• Divulgação de ofertas do supermercado

• Fidelização de clientes 



PAINEL ADMINISTRATIVO

• Cadastro de ofertas, 
cupons de descontos

• Visualização de  
dos pedidos / lista de 
compras

• Realizar as 
configurações 
(meios de pagamento, 
taxas do serviço, etc)

• Envio de notificações

• Lançamento de
 Cashback



VANTAGENS

Baixo Custo de Aquisição 

Aquisição de novos clientes
Aumento de Faturamento 

App exclusivo e  
Delivery Organizado 

Diferencial competitivo 



SEGREDO DO SUCESSO

Aplicativos para Android e 
iOS para o supermercado

Realizar a integração entre o 
software da loja com os aplicativos

Fornecer treinamento online para 
equipe de Delivery do supermercado

Painel administrativo para receber
pedidos e gerar relatórios 

Missão do HiperPop Missão do Supermercado

Alimentar APP com informações
de produtos e ofertas 

Realizar o processo de separação 
e entrega da lista de compra

Acompanhar o recebimento de 
pedidos através da Dashboard

Designar responsável para 
implantação do serviço de Delivery



ENTENDA AS TAXAS DE SERVIÇO

O cliente paga uma taxa 
de serviço para o supermercado 
em cada compra 

A taxa do serviço pode ser 
fixa ou variável de acordo com 
a quantidade de itens



PROJEÇÃO DE VENDAS 

PEDIDOS/DIA

15

23

32

TOTAL VENDAS/MÊS

450

690

960

FATURAMENTO TOTAL/MÊS

R$ 101.835,00

R$ 156.147,00

R$ 217.248,00



INVESTIMENTO 

CUSTO DE 
ADESÃO
R$ 2.500,00

COMISSÃO
MENSAL
2,5%



PRAZOS

• Contato do Hiper Pop com o responsável 
pelo setor de Delivery 

• Envio da identidade visual do mercado 

• Fase de configuração dos aplicativos 

• Fase de integração dos serviços 

• Fase de teste 

• Treinamento com o setor de Delivery

• Dúvidas e alinhamentos 

2 dias

1 dia

7 dias

3 dias

3 dias

1 dia

3 dias



TIME

Matheus Leão Amaury Costa Ycaro Gonçalves Bruno Vieira
Chefe-Executivo Desenvolvedor 

Back-end full-stack
Head de 

desenvolvimento
Head de 

Expansão

Nome
Representante

Comercial



Obrigado!

(33) 99922.3919

Contato do Representante: 


