produtos comerciais
2017

pacote premium
Principal pacote comercial para lojas, que contempla:
• menção a marca em ambientes sugeridos por profissionais parceiros ou por
nossa editoria/curadoria
• presença de linhas de produtos no catálogo do arkpad.
• quantidade ilimitada de produtos
• auto gestão do catálogo de produtos
• mensalidade: R$ 1000,00

home arkpad
principal forma de navegação no
conteúdo com curadoria do arkpad.
composto pelos mais recentes ambientes
decorados, produtos, imagens de
referência e posts do blog.

sponsor master
mensalidade: R$ 20.000,00
barra de sponsors
mensalidade: R$ 7.500,00
ambientes decorados
fotos de ambientes postadas por profissionais com
referências (tags) aos produtos das lojas
produtos
produtos de lojistas escolhidos de acordo com
curadoria do arkpad

AMBIENTE

AMBIENTE DE
CAMPO
About do ambiente caso tenha loren ipsun dolor
sit amet, amagun dolores loren ipsun dolor sit
amet About do ambiente caso tenha
357

Stanford Caramelo
R$ 1.000,00

mais detalhes

FirmaCasa

Tapete Verde
R$ 3.000,00

mais detalhes

Lustre armação
R$ 2.000,00

mais detalhes

Stanford Caramelo
R$ 1.000,00

tags em produtos (pacote premium)
referência a produtos das lojas marcados
pela equipe arkpad e profissionais do
mercado

produtos do ambiente (pacote
premium)
lista com os produtos da loja
presentes no ambiente

detalhe do produto
PRODUTO

THE TEDDY BEAR CHAIR
About do produto caso tenha loren ipsun dolor sit amet,
amagun dolores loren ipsun dolor sit amet About do
ambiente caso tenha

357

R $ 8 6 1, 0 0
CO N TATA R LOJA

Especificação Técnica

salvar

entrar em contato (pacote premium)
divulgação do logo e acesso a
formulário de contato com a loja

Teakstore

REFERÊNCIAS

A cozinha é um espaço que requer praticidade e organização. por isso, é
fundamental apostar em móveis versáteis e eletrodomésticos que
facilitem o dia a dia. E é nesta seção do arkpad que você encontra itens
como bancadas, cadeiras e tudo mais o que precisa na hora de montar o
ambiente. quer ter mais ideias para decorar?

C AT E G O R I A

ESTILO

COR

M AT E R I A L

PRODUTOS

BLOG

M I N H A C O N TA

Website http://www.teakstore.com.br
Telefone (11) 2609-5015
Endereço
rua amaro cavalheiro, 176, pinheiros, são paulo, são paulo
MAIS VISTOS

hotsite do lojista
(pacote premium)
Site exclusivo com o catálogo do lojista
dentro do portal arkpad. Aqui as pessoas
poderão buscar produtos por categorias e
filtrá-los segundo diferentes critérios.

