Catálogo para vendedores 2020

Descubra como aumentar
as vendas on-line do seu negócio

O que é o Xikixi?
Xikixi é um mercado que
fornece pedidos on-line para
lojas especializadas

1. Crie uma conta e faça o upload do seu catálogo
Crie uma conta e sincronize seus produtos (preços, estoque, imagens, etc.) e seus pedidos
(manualmente ou automaticamente por API, CSV, XML, feeds e integradores do Google Shopping).

CRIE A SUA CONTA AQUI
(Link para Xikixi)

+ 20 mais

2. Alcance uma audiência de 900 milhões de clientes em potencial
Países

Escolha onde vender

Traducciones automáticas

Brasil e
Portugal,
França, Itália
Alemanha,
portugal
Reino Unido,
Irlanda,
Canadá, EUA,
México
Equador, Chile,
Colômbia,
España, Índia
República
Tcheca,
Dinamarca,
Bélgica,
Holanda,
Polônia, Suécia,
Áustria

Mostre seus produtos em todo o mundo, em um país, em
uma cidade ou apenas em um distrito.

Seu catálogo em 6 idiomas
automaticamente.

Competir por preço ou por tempo de entrega

Descontos por quantidade

O preço é muito importante, mas também o tempo de
entrega. Então, se você puder fazer um envio muito rápido
para um determinado local, você terá uma vantagem
contra outros vendedores. Xikixi permite entregas entre 30

Xikixi allows you to offer discounts
to your clients depending on the
amount of the order.

Benefícios afiliados
O Xikixi oferece muitas vantagens aos usuários premium, como o Xikixi On Demand, uma oferta
exclusiva em que você pode promover seus melhores produtos.

3. Receba pedidos sem investimentos

Obtenha sua renda imediatamente pelo Paypal.

Pausar ou eliminar sua conta é muito fácil.

Como funciona?

1. Envie seus produtos

+1500 vendedores já usam a
plataforma da Xikixi para
receber pedidos no exterior.

Você pode fazer upload de seus
produtos manualmente, preparando
um feed de dados ou
automaticamente com um feed de

6. Xikixi aprende

2. Selecione mercados

Produtos com excelentes
resultados obtêm mais visitas e
melhor visibilidade dentro e fora
do Xikixi.

Selecione os países em que
você deseja vender. Então, o
sistema traduzirá
automaticamente seus

3. Clientes compram produtos
Vamos mostrar seus produtos
nos mercados que você deseja.
Milhares de pessoas poderão
visitá-los e comprá-los.

5. Servico de atendimento
Respostas em 24 horas por
dia para pedidos feitos
através do Xikixi.

4. Envie o produto para o cliente
Para entregas nacionais ou
internacionais, você poderá usar
qualquer tipo de sistema de envio
regular ou optar por continuar com
qualquer um dos nossos parceiros de

The sellers

Empresas especializadas
em e-commerce

Loja local à procura de
vendas nacionais

Categorias

Cadeias de lojas à procura
de expansões

Restaurantes
nas cidades

Notícias em 2020

Podemos ajudá-lo a obter vendas se vender
produtos das seguintes categorias:

Google Maps: Integração com o Google Maps
Gerenciamento: Nova interface de gerenciamento
para vendedores com aplicativos (iOS e Android)

SUPER

BOOK

TECH

GAME

SPORT

TOYS

Novos mercados: República Checa, Dinamarca,
Bélgica, Irlanda, Holanda, Noruega, Polónia, Suécia
e Áustria.
Programação: Melhorias de Hardware e Cache

FASH

CAMP

PETS

Em breve: atacadistas

CARS

HOME

FRAG

Xikixi Pro: Nova versão para ajudar as lojas a
comprarem a preços baixos diretamente para
atacadistas.
Ranks baseados em IA

Preços
Comissão por ordem dada
4% para supermercados inteiros com produtos de qualidade e preços baixos
7% para tecnologia e videogames
12% para livros, esportes, brinquedos, moda, equipamentos ao ar livre, animais de estimação, carro, moto, peças de
reposição, decoração e utensílios domésticos, beleza e fragrâncias.

FAQS
Quem vai receber os pagamentos?
O Xikixi não recebe nenhum tipo de pagamento dos usuários finais. Em seguida, os vendedores recebem os
valores totais diretamente em sua conta do PayPal.
Como fazer upload de um catálogo de produtos?
Você pode carregar seus produtos manualmente, com um feed de dados com os formatos Xikixi (CSV / XML),
usando o formato Google Merchant Shopping ou por integradores como Lengow, Koongo, ChanelPilot, etc. O
estoque será sincronizado a cada 6-12 horas .
Como gerenciar os custos de envio para cada local?
Os custos de envio são gerenciados pelo painel do vendedor e estão associados a cada local. Então, você
pode ter custos de envio diferentes, mesmo para distritos diferentes em uma cidade.
Posso fazer upload de pedidos de produtos gerados pelo Xikixi para o CRM da minha empresa?
Sim, você pode fazer o download automático de um CSV com os pedidos gerados no dia anterior com todas as
informações de seus clientes.

Mais Informações
Inscrever-se

https://xikixi.pt/sell

UK e Norte da Europa

https://xikixi.co.uk

Portugal

https://xikixi.pt

Termos

https://xikixi.pt/legal

França e Bélgica

https://xikixi.fr

Canadá

https://xikixi.ca

Propaganda

https://xikixi.pt/policies

Alemanha

https://xikixi.eu

México

https://xikixi.mx

Contrato

https://xikixi.pt/contract

Espanha

https://xikixi.com

Colombia

https://xikixi.ca

Itália

https://xikixi.it

Chile

https://xikixi.cl

Índia

https://xikixi.in

Brasil

https://xikixi.com.br

Contate-Nos
Entre em contato com o departamento de atendimento ao comerciante: support@xikixi.com

