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Feiras e Showroom 
Digitais

Feiras e showrooms online que 
possibilitam aos produtores e 

expositores de feira o 
posicionamento dos seus produtos 

no Marketplace Dott, assegurando a 
sua promoção e escoamento de 

forma direta para o consumidor final.

Soluções de 
Publicidade

Soluções de publicidade para 
divulgação das potencialidades 

locais desde o processo de 
criatividade até à produção e envio 
através de correio publicitário, email 

e sms marketing.

SMART CITIES 2020

SMART 
TOURISM

A economia não pode parar, os CTT apresentam um conjunto de soluções digitais 

para apoiar os municípios e as empresas locais na divulgação das potencialidades 

locais.

Criar Lojas Online

Oferta que permite às PMEs 
nacionais criarem lojas virtuais para 
a venda online dos seus produtos, 

com integração de todas as 
componentes transacionais de 

pagamento e entrega.

CTT Comércio Local

Plataforma digital de enfoque local, 
lançada em articulação com os 

Municípios, que assegura todas as 
componentes transacionais de 

compra e venda dos comerciantes e 
clientes finais (pagamentos, recolha 

no comerciante, entregas).
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SMART TOURISM

COMÉRCIO 
LOCAL

Para ajudar a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional no 
contexto de pandemia, os CTT desenvolveram a solução CTT COMÉRCIO LOCAL. 
Uma solução que visa disponibilizar um novo canal de venda aos pequenos 
comerciantes locais, agilizando a sua transição para o digital.

A pouca afluência na grande 
maioria das lojas e mercados e a 

reduzida presença do comércio 
local nos meios digitais, levou os 

CTT, com a sua entrega total, a 
apoiar o comércio local na 

dinamização do seu negócio.

Solução tecnológica de comércio eletrónico, 
simples, fácil, segura e intuitiva (disponível para IOS e 
Android) que reúne num único local:

• Comerciantes e respetivos produtos;
• Potenciais compradores;
• Meios de pagamento eletrónico seguros e digitais;
• Serviço de entregas no próprio dia.
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SMART TOURISM

COMÉRCIO 
LOCAL

Os Municípios terão um papel primordial na dinamização da solução Comércio 
Local junto do tecido empresarial local. 

O apoio aos comerciantes no processo de adesão e as ações de divulgação da 
aplicação aos munícipes fará o sucesso desta solução. 

• Apostar em medidas de fomento à revitalização do tecido 
económico local;

• Ter facilidade de gestão, já que os CTT prestam o serviço de forma 
totalmente integrada (software, pagamentos e transporte);

• Divulgar a solução junto dos comerciantes e munícipes através de 
infomail, SMSs ou email marketing;

• Dar suporte formação e apoio na gestão da plataforma, 
nomeadamente para o onboarding e gestão diária dos comerciantes 
com menos apetências digitais.

PROMOVER A APP COMÉRCIO LOCAL É:
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Shopping online que opera em modelo "marketplace puro", trabalhando com

o catálogo e stocks das empresas vendedoras para apresentar os produtos

aos seus clientes.

Com uma equipa dedicada a ajudar as empresas a vender
online, é possível que todo o processo esteja concluído
em apenas 1 dia.

Sem custos de integração, as empresas usufruem de uma
estrutura pronta e segura que acompanha todo o processo de
venda.

SMART TOURISM

FEIRAS E 
SHOWROOM
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Campanha de carácter mais permanente que 
disponibiliza uma Landing Page exclusiva para a 
feira, por um período de 6 meses, podendo ser 

estendida por iguais períodos de renovação. 

As feiras digitais são uma solução económica que permite dar continuidade ao

evento e estender a feira a públicos mais distantes e diversificados.

MODELO "SHOWROOM"MODELO FEIRA

Campanha de carácter temporário, que 
disponibiliza uma Landing Page exclusiva para 

a feira, por um período de 15 dias.   

• OnBoard dos Sellers e design das Landing Pages;

• Colocação de todos os produtos dos Sellers no Google Shopping, sem custo adicional;
• Na data de ativação, realizar destaque das Feiras ou Showroom na Homepage do DOTT (num dos Blocos "Campaign“);
• Disponibilização de indicadores de acompanhamento da atividade: Percentual de vendas por categoria de produto; N.º de 

pageviews das Feiras/Showroom; N.º de comerciantes/sellers ativos e n.º de encomendas.

Ficará a cargo 
do DOTT:

SMART TOURISM

FEIRAS E 
SHOWROOM
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Exemplos de feiras e showrooms

FEIRA DE VINHOS E 
QUEIJO DOP

MERCADO PROVE VISEU 
DÃO LAFÕES

FEIRA DO LIVRO DE 
BRAGA

FEIRA DA CASTANHA DE 
SERNANCELHE

SMART TOURISM

FEIRAS E 
SHOWROOM
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SMART TOURISM

CRIAR LOJAS 
ONLINE

Comece já a vender online
Todas as ferramentas que precisa para criar já hoje um negócio de 

sucesso

Criar loja online

Serviço integrado que tenta trazer para o online pequenos negócios

disponibilizando um canal de venda complementar ao canal físico

Serviço chave na mão para a criação de lojas online 
sem necessidade de conhecimento tecnológico.

Permite aos e-sellers criarem os seus sites de forma 
simples com os seus próprios catálogos de produtos.

Possibilidade de gerir campanhas digitais para as lojas 
como por exemplo email marketing.

Integra serviços de distribuição CTT e outros serviços 
de terceiros, permitindo uma gestão integrada.

Integração com lojas no Facebook e Instagram 
aumentando o potencial de negócio.

Complementaridade com marketplaces puros (ex: CTT 
Comércio Local, Dott).



SMART TOURISM

CRIAR LOJAS 
ONLINE
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Solução que permite criar uma loja online de forma totalmente autónoma

utilizando uma única plataforma para controlar todo o processo, desde a

venda até o cliente receber a encomenda

Envio das encomendas 
de forma fácil, simples e 
automática.

Todas as entregas da 
plataforma são 
realizadas pela CTT 
Expresso.

Disponibilização de um 
conjunto de templates 
pré-definidos para 
personalização das lojas.

Todos os templates são 
otimizados para 
dispositivos móveis e 
motores de busca).

Garantia de comodidade e 
segurança no momento 
de pagamento das 
encomendas -
Multibanco, MB WAY ou 
Cartão de Crédito. 

Possibilidade de emitir as 
faturas 
automaticamente.

Possibilidade de 
instalação da loja no 
Facebook e Instagram
sem configurações 
complexas.

Disponibilização de 
diversas APPS e plugins 
(gratuitos e premium) que 
vão otimizar o 
funcionamento de cada 
loja online.

Templates Redes Sociais Pagamentos e 
Faturação Envios ExpressoAPPs e Plugins
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Os CTT como parceiro de confiança, contam já com centenas de Lojas

Online publicadas desde o seu lançamento

Criação da loja de forma 
rápida e simples sem 

necessidade de 
conhecimentos técnicos.

Visualização em qualquer 
tipo de ecrã e dispositivos: 

tablet, smartphone e 
desktop.

Interação com um único 
parceiro desde a criação da 
loja até à entrega ao cliente.

Disponibilização de uma 
equipa de apoio sempre 

que necessitar.

Possibilidade de 
personalizar a loja com os 
templates que melhor se 
adaptam ao seu negócio.

Integração automática dos 
envios das  encomendas 

com CTT Expresso 
(operador exclusivo).

Backoffice prático e 
intuitivo para criar e gerir a 

loja.

PRINCIPAIS VANTAGENS 

SMART TOURISM

CRIAR LOJAS 
ONLINE



Saiba mais em https://www.ctt.pt/empresas/marketing/publicidade/correio-publicitario/

CORREIO NÃO 
ENDEREÇADO OU 

INFOMAIL 

SMS E EMAIL 
MARKETING

BRINDES
Catálogo com mais de 4 mil 

referências

Realizar campanhas nas zonas geográficas
mais relevantes para o Município.
A identificação de domicílios considerando caraterísticas
demográficas e socioeconómicas vai permitir aumentar a
taxa de resposta.

Utilização da base de contactos (telemóvel 
e/ou email) para ações de comunicação

É só escolher o brinde, disponibilizar
mensagem, logotipo e data de entrega e
os CTT tratam do resto - personalização,
armazenagem, preparação e entrega.

Para mais informações contacte o seu gestor comercial ou contact center 707 26 26 26.

*Aplicável a todas as empresas, através do envio de
voucher digital.

SMART TOURISM

SOLUÇÕES DE 
PUBLICIDADE

Portfólio de soluções de publicidade chave na mão com plano de criatividade e pacote de

meios e canais a utilizar para alcançar novos mercados na divulgação das potencialidades

de cada município.

https://www.ctt.pt/empresas/marketing/publicidade/correio-publicitario/
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