
Soluções de conveniência flexíveis e inteligentes para rotina.



UM MIX DE COMODIDADE PARA VOCÊ

Colocaremos a sua disposição 24 horas por dia uma variedade 
de itens importantes e desejados para seu cotidiano, por exemplo:

Uma geladeira com refrigerantes grandes e pequenos, água 
mineral de vários tamanhos, cervejas de marcas variadas 
(só para +18), opções de bebidas para sua dieta, manteiga, 
embutidos, achocolatados e muito mais.

Prateleira de iten para higiene com papel higiênico, detergente, 
álcool, desodorantes, pasta de dente, sabonete, shampoo, sabão 
em pó, absorvente feminino, etc.

Prateleira com itens de necessidade, como: pipoca micro-ondas, 
açúcar, adoçante, sal, arroz, feijão, biscoitos, bolachas recheadas, 
chocolates, café em pó, óleo, leite, miojo, farinhas, fermento, 
leite condensado, creme de leite, e muito mais itens nessa linha.





Condomínios Residenciais
Lojas 100% autônomas abertas 24/7 com um mix de 

produtos completo para o dia a dia

Projetos Customizados
Projetos criados sob medida com 

muita tecnologia.



COMO FUNCIONA

24 HORAS SEM FILAS AUTONOMIA APLICATIVO

Trabalhamos com lojas 
compactas, sem atendentes

 e sem filas. Trazendo 
mais conveniência, 

simplicidade e 
comodidade para você.

Você entra quando precisa, 
durante o dia ou à noite. 
De forma segura e sem 

perder tempo você 
compra do seu jeito.

As lojas e-markett funcionam 
através do aplicativo 

Onii disponível na 
App Store e Google Play. 
O acesso e o pagamento

 acontecem por lá de 
forma rápida e segura.

As lojas e-markett estão 
sempre abertas. 

Precisou? Estamos lá.





SIMPLES COMO VOCÊ PRECISA

Usuário baixa o 
aplicativo Onii na 
app store e faz o 
cadastro com seus 
dados pessoais e 
cartão de crédito

Quando precisa, 
acessa a loja do 
seu condomínio ou 
empresa usando o 
QRcode disponível 
no app

Realiza suas 
compras e finaliza 
com o pagamento 
diretamente pelo 
app





BENEFÍCIOS E VANTAGENS

Valoriza seu 
imóvel / condomínio

Uma união da comodidade 
com a rentabilidade para o caixa 
do imóvel pode ajudar na venda.

Custo zero 
de montagem

É tudo por nossa conta, o 
condominio só precisa 

ter um espaço disponível.





CHOPP DELIVERY
PRODUTO EXCLUSIVO E-MARKETT

- venda de chopp (produtos AMBEV)
- aluguel de chopeira
- aluguel de conservadora
- refrigerantes
- cerveja
- carvão 





MODELOS DE NEGÓCIO
Diferentes tipos de lojas,

100% conveniência para você



Store

Modelo que se adapta 
ao espaço disponibilizado 
pelo condomínio

Área
18m²

Capacidade
1000 SKUs



Store



Comunicação Visual 
Sinalização 

Store



Market

O mercadinho do bairro, 
completo, 24h para você.

Área
18 metros quadrados

Capacidade
1000 SKUs



Market



Box

Flexível e prático para tornar seu 
condomínio mais conveniente.

Área
4 a 8m²

Capacidade
230 a 450 SKUs



Box



BAIXE O 
APLICATIVO

comercial@e-markett.com
e-markett.com

16 99790-4900

SE INTERESSOU?
FALE COM A GENTE.


