
CASE

Atualização de 
100% das imagens 
do portfólio

INFORMAÇÕES E IMAGENS DE PRODUTOS PARA A   CADEIA DE CONSUMO DO PRESENTE E DO FUTURO.



CASE

Fundada em 1917, a Vigor iniciou 
suas operações com a produção 
de leite em pó, queijos, cremes 
pasteurizados e manteigas.
 
A qualidade dos produtos foi determinante para 
que a empresa se consolidasse no mercado e 
completasse 100 anos de história, tornando-
se referência no setor alimentício. Atualmente, 
produz mais de 1 milhão de litros de leite 
pasteurizado e derivados por dia, incluindo 
iogurtes, requeijão, chantily, maionese e opções 
para linha infantil e zero lactose. São mais de 
200 produtos comercializados em todo o 
território nacional.

Sobre 
a Vigor 



CASE Desafio 

Atualizar as imagens 
de todos os produtos 
comercializados nos 
varejos brasileiros para 
garantir a divulgação 
correta nos encartes, 
campanhas de PDV (Ponto 
de Venda), planogramas 
e e-commerce, além de 
facilitar o acesso das 
equipes de comerciais a 
esse material. 



CASE Solução  

Produzir imagens de todos os 
produtos e centralizá-las em uma 
única plataforma para facilitar o 
acesso de todos os setores e a 
distribuição automática para os 
varejos brasileiros. 



CASE Resultado 

• Atualização de 
100% das imagens 
do portfólio da 
Vigor nos varejos; 

• Imagens 
disponíveis 
para download 
em 7 formatos 
diferentes; 

• Imagens 
adequadas para 
as necessidades 
do varejo físico e 
digital; 

• Imagens 
distribuídas de 
forma automati-
zada para os 
varejos; 

• Produtos 
cadastrados com 
imagens nos 
varejos; 

• Agilidade na 
distribuição interna 
das imagens para 
diferentes áreas da 
empresa; 

• Gestão digital 
do portfólio com 
a centralização 
das imagens e 
informações 
completas dos 
produtos na 
plataforma. 



CASE

“A facilidade de fazer a gestão do nosso portfólio com a 

centralização das informações e imagens dos produtos 

na Simplus é muito grande. Hoje, conseguimos 

abastecer todas as áreas da empresa com dados 

qualificados de forma fácil e ágil, pois a Simplus 

disponibiliza diversas funções ao mesmo tempo”

Ana Luiza Rosati  -  Trade Marketing da Vigor. 



CASE

simplustec

simplustecsimplustec

simplustec.com.br

Simplus

Somos a primeira empresa de tecnologia
especializada em automação do cadastro, que acelera
negócios entre mais de 5 mil marcas e 800 varejos de
todo o país, dos segmentos alimentício, construção
e homecenter, eletroeletrônico e farmacêutico. 

Por meio da plataforma, centraliza informações completas e
imagens de mais de 70 mil produtos, somando 4 milhões
de atributos cadastrados em 1800 categorias acessadas
por mais de 20 mil usuários.

comercial@simplustec.com.br
11 5199 0990   |   WhatsApp  11 95285-5974

http://facebook.com/simplustec
https://www.instagram.com/simplustec/
https://www.linkedin.com/company/simplustec/
https://simplustec.com/

