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E o melhor é saber 
que, isto esta apenas 
começando e você já 
com esta 
oportunidade incrível 
de montar sua 
agência ou colocar o 
seu negócio já 
existente em um novo 
nível, podendo 
oferecer soluções 
móveis.

MERCADO MÓVEL
Uma economia em pleno movimento.

Hoje as pessoas já estão usando de forma massiva 
seus Smartphones e Tablet’s, e nos últimos anos 
estamos acompanhando o maior crescimento da 
indústria no mundo, em toda nossa história.

O acesso a estes aparelhos e a conectividade móvel 
está cada vez mais acessível e em plena expansão, em 
todas as classes socias.

O Mercado de aplicativos é uma economia que em 
menos de 6 anos de existência, movimenta Bilhões e 
Bilhões de dólares em todo o mundo, crescendo a 
cada  ano que passa.



Se tornar um 
Apper Certificado 
para revender 
aplicativos neste 
mercado atual, é 
uma excelente 
oportunidade de 
negócio e receita.

Produtos completos e pro�ssionais.

Você se tornando um provedor de soluções móveis, para reter os 
clientes existentes, atrair novos e se diferenciar da concorrência, 
agregando valor a sua empresa  estabelecendo seu negócio como 
referência em tecnologia de ponta, gerando um �uxo de receita 
favorável em uma oportunidade enorme de negócio que está em 
expansão no Brasil e em todo o mundo.

Os números de donwloads de aplicativos estão aumentando a cada 
ano, e vão chegar  neste ano de  2015 com recordes nunca vistos 
antes nos anos anteriores.

Hoje existe novos relacionamentos entre o cliente e a marca, e onde 
as empresas estão presentes,

A�nal, os consumidores estão interagindo com as marcas, produtos 
e serviços a todo momento e em todos os lugares e com todas as 
pessoas que se relacionam.



OPORTUNIDADES
Aproveite e saia na frente!

VOCÊ NESTE ANO!
Criando soluções móveis

Timeline dos Apps.
A evolução no crescimento desde de seu surgimento.

É disponibilizado o 

primeiro aplicativo.

Apple

2008

Entra no mercado 

uma platforma Brasileira.

Fábrica de
Aplicativos

2010

Um mercado de massa, extremamente novo… precisando ser 
descoberto e explorado por diversos profissionais da área de 
comunicação, Designer Gráfico, Web Design, Agências de Web, 
Agências de Publicidade, Profissionais de TI,  Autônomos entre 
outros…

Sem processos 
demorados e caros.

Seu sucesso do futuro
já chegou e está aqui!

Rendimento de
Bilhões de dólares.

App Store

2012

Mais de 1 Milhão de

Aplicativos.

Google Play

2014

300 Milhões de
downloads.

Recordes

2016

70% das compras

vem de Apps.

Consumo

2018



A Fábrica de Aplicativos é uma empresa Brasileira 
de desenvolvimento de aplicativos móveis para 
IOS e Android e demais sistemas operacionais.

Estando no mercado a mais de 5 anos e tendo hoje uma 
base com mais de 4 Milhões de usuários e 200 Mil 
aplicativos desenvolvidos em mais de 120 países.

Aqui você terá acesso a uma plataforma que permite de 
maneira fácil, rápido e intuitiva, criar e desenvolver 
aplicativos de alta qualidade e performance.
 
Excelente usabilidade e recursos com funcionalidades 
necessárias aos diversos mercados atuais.

Uma plataforma focada 
em democratizar o 
acesso a economia 
móvel no mundo, 
permitindo a um custo 
acessível a adesão de 
todos os tipos e 
tamanhos de empresas e 
negócios.

Proporcionando 
oportunidades únicas na 
vida de muitas pessoas, 
que já estão tendo 
retorno satisfatório
com a
revenda de
aplicativos
móveis.

FÁBRICA DE APLICATIVOS
A plataforma de desenvolvimento.



Através do Programa de Certificação do Apper para Revenda, você tem 
acesso a todo o conteúdo necessário para ter mais e mais sucesso neste 
mercado.

Sabendo explorar, orientar e adequar as melhores 
soluções para as diversas necessidades de cada cliente. 

Fazendo com que estas empresas 
ampliem com sucesso sua presença 
móvel, usando de forma à aproximar as 
relações com seus clientes, tendo todo o 
poder do marketing mobile a seu favor e 
trazendo consequências rentáveis ao seu 
negócio.

Elevando o status das empresas e 
diferenciando de seus concorrentes, 
fidelizando e atraindo novos clientes com 
ações e interações no aplicativo.



Empresas com 
presença móvel 
interagindo de 
forma constante 
com seus 
clientes, tem mais 
chances de 
ampliar suas 
receitas nos 
próximos anos.

COMPORTAMENTO dos USUÁRIOS
Isto não é brincadeira, é mercado sólido!

O mundo digital tem causado uma revolução na forma das 
pessoas se comportar e relacionar com coisas e pessoas 
em diversos lugares e ambientes a todos os momentos de 
sua vida.

Com isto, a interação vai desde a busca por uma 
localização do estabelecimento, até a efetivação de um 
pedido ou compra de produtos entre diversos outros 
recursos possíveis de estabelecer.

A expansão no tráfego móvel aumenta a cada mês, traz 
todo dia novos usuários desta poderosa ferramenta de 
fidelização e promoção de clientes aos seus produtos, 
oferecendo novas oportunidades de negócios para 
pequenas, médias e grandes empresas.



O que as pessoas andam fazendo?
Veja o que as pesquisas apotam:

Pessoas dormem e acordam com seus aparelhos em mãos.
Usam o aparelho para realizar pesquisas de preços.
Usam enquanto estão na loja para ter mais informações dos produtos.
Querem ter conteúdo otimizado das empresas no telefone.
Usam mais de um aparelho.
Usam para agendar consultas e horários.
Fazem pedidos por produtos ou serviços.
Adoram ter conteúdos e vantagens exclusivas.
Realizam ações de consumo após pesquisas nos aparelhos.
Interagem com o aparelho enquanto estão em frente a televisão.
As pessoas choram quando a bateria acaba! isto as que não andam com 
o carregador ou outra de bateria de reserva, para continuar a utilizar este 
poderoso instrumento de comunicação.

Pessoas passam a ter uma relação diferente com as 
empresas e marcas:
Passam a gostar mais das empresas.
Compartilham informações geradas pelas empresas.
Sente-se mais próximos e seguras.
Acham ter um atendimento melhor e mais completo.
Estão mais dispostos a comprar produtos desta empresa. 



É uma capacitação de conhecimento em diversos setores 
do mercado de aplicativos móveis, que lhe permite 
desenvolver e revender aplicativos para atender aos 
diversos segmentos de mercados que hoje já sentem a 
necessidade de ter seu próprio aplicativo, porém não 
sabem a quem buscar por esta solução.

O programa fornece ao Apper Certificado um conteúdo 
atualizado, para ele desenvolver e orientar seus clientes, 
sobre como usar as novas tendências, ferramentas e 
recursos necessarios para atender os desejos de seus 
consumidores .

Quando 
os clientes estão 
satisfeitos com o 
atendimento e 
informações contidas no 
aplicativo, eles irão se 
tornar cada vez mais 
retensivos, fiéis e 
consumíveis...

divulgando de forma 
positiva a sua marca e sua 
empresa.

Com o Programa de 
Certificação, você poderá 
criar, desenvolver e 
promover Aplicativos 
Android e HTML5, Web 
Apps sem necessidades 
de conhecimentos de 
programação.

O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
Revenda de Aplicativos Móveis



A certificação lhe 
autoriza a usar a 
plataforma de forma 
livre para criar e 
apresentar apps aos 
possíveis clientes, 
sem precisar pagar 
pelo app 
antecipadamente.

(o uso da marca é opcional).

Conhecimento para 
publicar no 
Google play seus 
Aplicativos.

BENEFÍCIOS e VANTAGENS!
A diferença que vai lhe ajudar muito!

Com uma conta diferenciada, o Apper certificado tem 
acesso a diversos materiais, tutoriais e orientações 
técnicas sobre a plataforma, também sobre o mercado e 
ações de marketing e comercial, para argumentar e 
concretizar a captação de novos cliente e mercados.

O Apper certificado também terá acesso a um ambiente 
para explorar diversos templates com design apropriados 
e atuais, indicados aos principais mercados no momento, 
fazendo com que seu negócio tenha mais velocidade para 
atender todas as demandas em um prazo curto, sendo 
ainda mais rentável e eficaz.



 Incluso no Programa:
A diferença que vai lhe ajudar muito!

1. Valor de revenda em todos os planos  
da fábrica de aplicativos, com excelente margem de lucro!

. Acesso ao Portal do Apper, com Tutoriais, E-books de Marketing, 
Vendas, consultorias e milhares de ícones e templates. 

. Aplicativos modelo, com os recursos apropriados para 
apresentar nos diversos segmentos de negócios. 

. Plataforma livre para criar Apps Ilimitados.

. Suporte exclusivo e diferenciado para alcançar o sucesso!



A decisão de valor de revenda dos aplicativos é definida pelo 
Apper revendedor

Fornecemos sugestões em E-books e conteúdos para 
administração dos preços e planos.

Conhecimento para receber pagamento de clientes.
Geração de notas fiscais.
Orientação legal e jurídica de atuação.
Ofertas para obter escala de demanda.

Identificação e direcionamento de necessidades.
Valores diferenciados para Web Apps e Apps Nativos.
Ativação de conta para seus clientes.

PRINCIPAIS  MERCADOS:

Planejamento e Ações diferenciadas.

Artistas Medicina

Academias Escolas

Hotéis Eventos

Delivery Lojas

Restaurantes Pubs e Club

POLÍTICA COMERCIAL e VENDAS



EXPLORANDO OS RECURSOS
De forma simples, funcional a obter resultados.

A plataforma da Fábrica de 
Aplicativos tem uma equipe que 
trabalha de forma constante no 
desenvolvimento e aprimoramento 
dos recursos e funcionalidades 
para uma evolução tecnológica no 
mercado móvel.

Atendendo as principais 
necessidades deste mercado em 
plena modificação.

Tenha excelentes resultados em 
seu desenvolvimento.
Pois clientes interessados, não 
irão lhe faltar...



GALERIA de TEMPLATES
VÁRIOS ÍCONES EM TODAS AS CORES DA PLATAFORMA

CAFETERIA

PIZZARIA
SALÃO DE BELEZA

PET SHOP

RESTAURANTE



VEJA COMO O MODELO DE NEGÓCIO É SIMPLES!

CLIENTES

Os clientes efetuam 
o pagamento para sua
empresa.

Você decide como e 
quanto cobrar...

O Apper revendedor
efetua o pagamento
para a Fábrica de Aplicativos, 
sobre o plano de assinatura
do app deste cliente.
Com o desconto da revenda.

É feito então a 
automaticamente a 

liberação de seu
aplicativo na 

plataforma da 
Fábrica de aplicativos.

APPER REVENDEDOR FÁBRICA



Abaixo os recursos de cada 
Moblet da Fábrica de Aplicativos
Aproveite para adequar a cada modelo de negócio.

Apresentação                                  
Informações
Contato

E- commerce
Catálogo de Produtos
Lista de Preços
Mercado Livre
Pagamento pelo App.

Mídia
Galeria de Fotos
Galeria de Vídeos
Galeria de Áudio 
Pod Cast
RSS
MRSS

Engajamento
Cupom
Noti�cação Push

Integrações
Cardápio
Pedidos Online
Reservas de Mesas
Agendamento de Consutas
Cartão Fidelidade
Promoções
Formulários de pesquisas
Lista de mailling
Loja online

Comunicação
Ligação telefônica
Email
Mural
Página Web

Redes Sociais
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Flickr

Localização
GPS

O Apper revendedor tem um 
material que lhe ajuda além 
de saber tudo sobre a plataforma, a 
identificar quais são as melhores 
integrações com fontes externas para 
obter os melhores e mais completos 
resultados em seu desenvolvimento e 
formatação dos aplicativos.

E-books e Vídeos tutoriais, irão lhe mostrar como usar todas as ferramentas existentes!



COMO MANTER SUA AGÊNCIA DE APPS
Os clientes sabem do que precisam, só não sabem como fazer, e a quem pedir!

Para que todo negócio 
permaneça sólido, operante e 
gerando lucro é preciso muito 
cuidado e principalmente
atenção em todos os detalhes.

O pós venda tem uma 
importância fundamental nos 
negócios e relacionamentos.

O atendimento não acaba 
quando você faz a entrega do 
App finalizado ao seu cliente, 
publicando na loja para 
download dos consumidores 
finais.

Neste momento o seu cliente 
precisa de uma consultoria, 
uma orientação na divulgação, 
engajamento e promoção do 
Aplicativo, ele necessita de 
orientações e 

dicas de ações para conseguir 
diversos feedbacks positivos 
sobre sua empresa.

Além de sempre manter seus 
clientes bem informados, 
sobre os novos recursos e 
integrações existentes no 
momento, afinal, estamos em 
uma constante evolução.

Com os aplicativos, seus 
clientes terão além de 
diversos recursos, cada vez 
mais consumidores fiéis, 
novos canais de vendas e 
terão vantagens sobre sua 
concorrência.

Presença móvel positiva gera 
ainda mais receita e novos 
clientes.



O QUE SEUS CLIENTES PRECISAM SABER...
É o conjunto de diversas ações que irá resultar no sucesso do App.

É possível que seu cliente tenha a favor de 
seu próprio negócio, uma relação mais 
próxima com seus próprios clientes finais, 
trabalhando focado no resultado de CRM 
adquirido pelo aplicativo. 

OFEREÇA MAIS SERVIÇOS SE CASO OS CLIENTES DESEJAR,

Manutenção dos Aplicativos
Atualizações de conteúdos
Material de apoio na divulgação online e offline

Oferecendo Incentivos
Ofertas Especiais
Descontos
Serviços exclusivos
Push generalizado e Push 
localizado
Simpli�cando serviços
Atendimento diferenciado
Informar melhor os clientes
Serviços adicionais
Fazendo pesquisas
Valores e mais retenção de 
clientes voltando em seu 
ambiente.

COMO AS EMPRESAS 
PODEM USAR APPS PARA 
MELHORAR A RELAÇÃO 
DE SEUS CLIENTES COM 
OS PRODUTOS E 
SERVIÇOS OFERECIDOS?



Esteja pronto para atender um mercado repleto de 
oportunidades…

É o que deseja a toda equipe da Fábrica de Aplicativos.

PARABÉNS PELA SUA ADESÃO!
SUCESSO EM SEU NEGÓCIO.
Estamos diante de uma revolução móvel




