
Como Criar sua Loja Virtual

Acesse o link:
bit.ly/lojavirtualacit e será aberto a página abaixo. Para começar, clique em crei sua loja

Informe um nome para loja (O nome não poderá ser trocado depois de finalizado o cadastro), 
telefone ou celular, e-mail e senha.



Preencha o formulário conforme solicitado. Atenção: na pergunta “Gostaria de ser atendido por 
uma agência parceira da Xtech”, indicamos selecionar a opção “Não posso fazer sozinho com a 
ajuda de materiais.



Aqui, selecione a Loja Virtual Avançado (Posteriormente é possível alterar essa opção “Layouts e 
Templates)”

O próximo passo é clicar na última opção “decolar” e sua loja será ativada. Vai aparecer uma tela 
com dicas de como começar a configurar sua loja.

A plataforma possui manuais completos ensinando: 

- Como configurar sua loja;
- Cadastrar categorias;
- Produtos;
- Meios de Pagamentos;
- Meios de Envios;

entre outras funções. 

Acesse esses manuais no ícone 

 

ou link abaixo:
https://ajuda.xtechcommerce.com/collections/1049374-guias-e-manuais-xtech-commerce



Guias e Manuais

Canal do Ecommerce no Youtube

https://www.youtube.com/user/canalxtechcommerce

A faixa amarela na base da página, indica que você tem 15 dias de teste.



Após os 15 dias você deverá selecionar um plano para manter sua loja na plataforma.

Será solicitado o preenchimento de um formulário, conforme abaixo.

Ao avançar será exibida a página para escolha do plano. Escolha o plano Mars de R$ 99,00 e 
clique em avançar

 



Na próxima etapa são exibidos os serviços extras que você pode contratar. Eles podem ser 
contratados depois, portanto não é necessário contratar nenhum item se você está testando a 
plataforma. Clique em avançar.

Pagamento

Na etapa pagamento, você deve se atentar a duas coisas.

1 Se você é associado da ACIT, solicite seu cupom pelo e-mail acit@taubate.com.br. No e-mail, 
informe seu código de associado ou o documento cadastrado na ACIT (CNPJ ou CPF) que lhe 
enviaremos o código que deve ser inserido no campo Cupom, conforme abaixo e clicar em 
Aplicar cupom para você receber os dois meses grátis.

mailto:acit@taubate.com.br


2 Selecione o meio de pagamento via boleto, pois após o vencimento dos dois meses não será 
debitado do seu cartão caso você se esqueça de solicitar cancelamento da assinatura.

Após selecionado a opção de pagamento, você será direcionado para a página de confirmação. 
Se você é associado e informou o código do cupom, você não precisará pagar o boleto. Note, em 
histórico de pagamento, que o status está informando “pago”.

Novamente, se você é associado, nos enviar um e-mail para o acit@taubate.com.br informando a 
contratação do plano para concedermos o desconto de associado.


