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Guia Prático

Como realizar vendas vinculadas a uma promoção?

Requisitos:
-Estar em Retaguarda;

-Acessar <Movimentação de 
Estoque>;

-Acessar <Venda de Produtos/
Trocas>;

A partir da versão:
15.2.1700

PAF, NFC-e , SAT

Objetivo: Saiba como proceder para realizar vendas de mercadorias vinculadas a promoções. 

1. Em loja, clique em <Movimentação de Estoque> 
e em seguida, <Venda de Produtos/ Trocas>.

2. Após selecione o vendedor responsável pela  
venda.

3. Selecione o cliente que possui produtos em 
consignados, clicando no ícone de seleção  
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O valor do produto promocional será abatido na tela 
posterior, o mesmo será informado como desconto pelo 
sistema. Caso o desconto não seja concedido, verifique 
se os produtos da cesta atendem aos requisitos da  
promoção.

4. Ao entrar na tela de vendas. Bipe os produtos 
do cliente. Bipe o produto promocional junto com 
os demais produtos da compra. Feito isso o valor do 
produto promocional será descontado na tela posterior.

Passando vendas da promoção “Compre valor x e ganhe produto y“

Em caso de dúvidas com o processo de venda 
de produtos na solução Cigam Varejo, consulte o 
seguinte material: “ Como passar vendas?”, n° 121.

Caso o desconto não seja concedido, verifique se os 
produtos da cesta atendem aos requisitos da  promoção.

4. Ao entrar na tela de vendas. Bipe os produtos do 
cliente. Caso a compra atinja o valor mínimo necessário 
para o desconto, o mesmo será concedido na tela 
seguinte.

Passando vendas da promoção “Compre x quantidade de produto e ganhe y de desconto“

Em caso de dúvidas com o processo de venda 
de produtos na solução Cigam Varejo, consulte o 
seguinte material: “ Como passar vendas?”, n° 121.

Vendas que se encaixam em mais de uma promoção.

4. É possível que os produtos vendidos se encaixem 
em mais de uma promoção cadastrada. Nestes casos o 
sistema informará as promoções que contemplam as 
mercadorias da cesta de vendas. 

O caixa então poderá escolher entre as promoções 
disponíveis. 
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5. Ao avançar para a tela de “Formas de 
pagamento“. Você poderá visualizar detalhes da 
promoção em questão, para isso clique no botão 
<Promoções>. Poderá visualizar também o valor do 
desconto gerado automaticamente pelo sistema.

O botão “Promoções“ somente se encontrará 
disponível quando a venda atender aos requisitos de 
uma ou mais promoções em vigência.

Muito Bem! Agora você sabe como realizar vendas vinculadas a promoções. Boas Vendas!


