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Site de compra coletiva 



SITE DE COMPRA COLETIVA 

• Site de compra coletiva é um tipo 

de site que oferece produtos e serviços 

com descontos que podem chegar até a 

90% do valor normal de mercado, 

proporcionando ao vendedor um número 

maior de negociações em um curto período 

de tempo. 

 



As compras on-line são uma das maneiras 

mais práticas para aquisição de bens, bem 

como para a avaliação de serviços. 

Algumas das vantagens das compras on-

line são a comodidade e a pesquisa do 

melhor preço devido a grande concorrência 

existente no mercado. 

COMPRAS ON-LINE 



O SITE AZEITONA PRETA 

Azeitona Preta é um site de compras 

coletivas de Marília e região, que 

proporciona aos usuários usufruir de ofertas 

de diferentes produtos e serviços.  

 

Todos os dias são disponibilizadas ofertas 

com preços mais acessíveis. 
 



COMO ENCONTRAR O SITE 



O SITE AZEITONA PRETA 



COMO FUNCIONA 

VERIFICAR AS OFERTA DO DIA 

 

• Ofertas todos os dias! 

• Cada uma das ofertas só é válida por curto 

tempo. 

• Caso não haja compradores suficientes, é 

possível indicar à um amigo. 

• Se a oferta não atingir o número mínimo de 

compradores, seu dinheiro será devolvido. 



ORGANIZAÇÃO DO SITE 



COMO COMPRAR 

 

• Selecione a oferta desejada e clique no 

botão COMPRAR 



COMO SE CADASTRAR 



SIMULAR UMA COMPRA 











IMPRIMIR BOLETO 



MEU PAINEL 



RECEBA O CUPOM 

 

• Se o número mínimo de compradores for 

atingido, você receberá O Cupom em 24h 

após o encerramento da oferta. 

• Receba sua oferta e Imprima. 

Você receberá um e-mail com um link para 

imprimir o Cupom ou vá ao Meu Painel e 

Faça login no site e imprima seu Cupom. 



EM ESTABELECIMENTOS 

 

• Apresente o Cupom impresso e 

desfrute os serviços! 



Atividade  

• Acessar a pagina do azeitona preta;  

• Realize o cadastro; 

• Escolha um produto desejado; 

• Realize uma simulação de compra. 
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  Muito Obrigada(o)! 

 

 

 


