
O que é?

Comunique de 
forma eficaz com 
os seus consumidores 

Sente que a sua marca deveria comunicar de forma mais relevante com os 
consumidores? 
Gostaria de ser capaz de adequar os conteúdos à sua audiência, em tempo real? 
Tem como objetivo aumentar as suas vendas? 
Sente que não está a tirar partido das ferramentas digitais como poderia? 
Acha que as soluções tecnológicas são caras? 

Portlane Retail é uma solução tecnológica completa, versátil, adaptável a qualquer 
dispositivo do cliente e que a partir da câmara incorporada permite a leitura das 
audiências (género, idade) customizando de imediato os conteúdos de comunicação 
a quem interage com o ecrã.

Portlane Retail é a resposta para estas questões.
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Investimento

SOBRE NÓS

Portlane opera no Mercado das empresas de desenvolvimento de software, com capacidade 
de oferta de soluções à medida. Diferencia-se da concorrência pelo seu know-how 
reconhecido internacionalmente, pelo portfolio de produtos que lhe permite apresentar 
soluções mais competitivas e mais adequadas às necessidades dos clientes. O número e o 
tipo de projetos já realizados permite à Portlane estar à altura de qualquer desafio, fruto da 
sua capacidade de inovar e de acompanhar o  constante desenvolvimento tecnológico.   

Rua do Parque Poente, nº31
4705 - 629 Sequeira, Portugal

www.portlane.pt/retail
linkedin.com/company/portlane

info@portlane.pt
+351 253 082 912

Soluções desde 95 euros/mês (mais 
investimento inicial).
Consulte-nos em rafaelvieira@portlane.pt 
ou através dos contactos
+351 913 852 774 ou +351 253 686 126.

Comunicação eficaz

Para quem?

Para clientes empresariais, pequenos e 
grandes negócios, sensíveis à tecnologia 
e às tendências, que pretendem evoluir 
o seu negócio, que são ágeis e atentos 
às oportunidades do contexto.

Como?

Esta solução é conseguida fruto do portfolio de produtos que a Portlane detém, os 
quais lhe permite reaproveitar funcionalidades, capitalizar no know-how da equipa, 
adaptar-se aos equipamentos dos clientes de forma ágil e segura. 

Qual o impacto?

Esta solução permite aos clientes o acesso a informação relevante sobre os seus 
públicos e à forma como reagem aos conteúdos de comunicação. Em tempo real será 
possível incorporar o feedback dos clientes maximizando o impacto da sua marca e a 
satisfação dos seus clientes, fruto da personalização, inovação e gestão dos dados. 

Diminuição de custos de comunicação Aumento das receitas 
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