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O primeiro estudo sobre os métodos de pagamento

atuais no comércio electrónico em Portugal



Weare 

on fire
No decorrer da crise sanitária

causada pelo COVID-19, o comércio

electrónico em Portugal cresceu a

um ritmo de 252%, de acordo com

dados do nosso parceiro GfK.

A adesão ao comércio online por

parte dos portugueses é muito

elevado e a leitura que podemos

fazer dos dados extraídos é que o

comércio electrónico chegou para

ficar e irá experimentar um boom

sem precedentes.

+252% +55%



Proposta de Valor
Até à data, não existe nenhum estudo que abranja de forma

completa, como comprar online em Portugal do ponto de

vista dos métodos de pagamento

Infográficos sobre o crescimento anual do volume do mercado do

comércio electrónico em Portugal

Dados da GfK sobre o crescimento das vendas online durante a fase de

contenção da crise COVID-19

Análise do processo de check-out nos principais players em Portugal

Macro-investigação sobre o comportamento dos consumidores

portugueses em relação ao pagamento

Macro-investigação sobre o comportamento de pagamento dos

consumidores portugueses

Entrevistas com alguns gestores do comércio electrónico em Portugal

sobre o processo de pagamento

Listagem: os principais métodos de pagamento on-line em Portugal

O estudo será composto por várias partes:



PREMIUM
Para as empresas que necessitam de

maior visibilidade

01. Visibilidad
O seu logótipo como entidade colaboradora

na página de agradecimento (página 2, após a

capa)

02. Anúncio
Inserção de um anúncio de 1 página nas

primeiras posições do ficheiro

03. Conteúdo
Entrevista de 2 páginas, no dossier, a explicar

a proposta de valor da sua empresa,

ferramentas, serviços, etc.



ADVANCED
Para as empresas que necessitam de

maior visibilidade

02. Anúncio
Inserção de um anúncio de 1 página nas

primeiras posições do ficheiro

03. Conteúdo
Entrevista de 1 página,  no dossier, a explicar a

proposta de valor da sua empresa,

ferramentas, serviços, etc.



BASIC
Para as empresas que necessitam de

maior visibilidade

02. Anúncio
Inserção de um anúncio de 1/2 página nas

primeiras posições do ficheiro

03. Conteúdo
Entrevista de 1 página, no dossier, a explicar a

proposta de valor da sua empresa,

ferramentas, serviços, etc. Últimas posições.



Fixação de preços
Preços reduzidos para esta primeira edição

€150
BASIC

€350
ADVANCED

€595
PREMIUM



Difusão
Partilhe quaisquer testemunhos de

clientes, estudos de caso, citações de

especialistas, vantagens competitivas

e quaisquer outros benefícios extra

que façam com que o seu produto ou

serviço valha a pena ser considerado

fiável e de qualidade.

Promoção no Ecommerce News Portugal
+ 10.000 utilizadores únicos por mês

Blast Email a nuestra BBDD
+ 1.000 utilizadores registados

Redes Sociales
Presentes en Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram...

Acuerdos con parceiros
Uma rede de contactos chave no sector digital

português que nos fará chegar às riquezas onde ainda

não estamos



Mafalda Santos
Country Manager

A Equipa

SamuelRodríguez
CEO & Founder

Vanessa Arlandis
Ambassador Manager



Contacte-nos

+351 918 220 486

mafsantos@ecommercenews.pt

www.ecommercenews.pt




