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Este PDF usa indicadores e dados para maio de 2022

não tem tempo para ler?
passe para o slide #7!

Sobre a empresa: Getrealprice faz agregação de dados
e processamento adicional usando seu próprio software legal.

EM RESUMO
Desde 2014, a Getrealprice fornece dados para:
- Lojas de Internet;
- Marcas;
- Pesquisadores de marketing;
- Centros de pesquisa;
- Treinamento de redes neurais.

Soluções e clientes

Sobre a empresa: Getrealprice faz agregação de dados
e processamento adicional usando seu próprio software legal.

Soluções e clientes
Getrealprice trabalha com empresas bem conhecidas e
realiza todas as suas necessidades.
O que nós fazemos:
Polônia + toda a UE

Recursos:
2 servidores Intel Xeon com 256 GB
de RAM, 5 servidores selenium, 20
nós de farm para análise

16 desenvolvedores,
65 operadores,
67 KW por hora

Exemplo:

Monitoramento diário de preços de 55 concorrentes na
Europa. Controle de preços de mais de 3.000 fornecedores
da Wildberries, 30 clientes de pedidos internos trabalham
com o sistema Getrealprice todos os dias.

Quais tecnologias:
A Getrealprice: Tecnologias de análise de farm, tecnologias
de proteção de desvio e bloqueios, soluções de captcha,
renderização de servidor para imitar o comportamento
humano. ~ 100 analisadores.

Sobre a empresa: Getrealprice faz agregação de dados
e processamento adicional usando seu próprio software legal.

Potências
x2 superservidores
62 servidores potentes de 32 threads, cerca de
20 servidores comuns de 24 threads

50

x
50 conjuntos de proxies LTE

15

x
Microcomputadores farm para as tarefas mais
complicadas

8000

x
De 6.000 a 10.000 servidores proxy são
usados todo mês

15

x
Desenvolvedores extremamente
experientes e prontos para resolver
qualquer tarefa de forma criativa
x

15

Próprias potências de GPU para
treinamento de rede neural,
incluindo generativas adaptadas
com grande capacidade de RAM
(12+ GB)

Sobre a empresa: Getrealprice faz agregação de dados
e processamento adicional usando seu próprio software legal.

Tecnologias
Análise de tudo
Até março de 2022, conseguimos
analisar qualquer site, inclusive
amazon.de ou idealo.at altamente
protegidos.

Emulação do
comportamento humano
Nossos robôs conseguem se adaptar
ao comportamento humano em relação
ao algoritmo de listagem, fazendo
upload de conteúdo/estática de um IP
e solução captcha inteligente, mesmo
através de diversos gateways.

Gestão de tráfego

Gerenciamos o tráfego de solicitações, carga
de banco de dados, conversão e solicitações.
Os métodos de análise Getrealprice são
delicados e não impõem grande carga aos
recursos.

Próprios software e banco de
dados
WIPO registrado

para que usamos
essas tecnologias?

Sobre a empresa: Getrealprice faz agregação de dados
e processamento adicional usando seu próprio software legal.

Principal
Para lojas online:
Existem diversas lojas online no mundo.
Todas elas vendem mercadorias diferentes.
Alguns dos produtos em diferentes lojas online correspondem.
Encontramos esses produtos e começamos a monitorar seu preço.
Também entregamos dados para:
- Lojas online
- Marcas
- Pesquisadores de marketing
- Educadores de redes neurais
- Centros de pesquisa

Como fica isso >>

Como fica isso:
Os clientes da Getrealprice recebem diariamente produtos similares
(idênticos) na forma de tabelas convenientes no aplicativo
Getrealprice ou em relatórios diários regulares. Exemplo:

Como fica isso:
Getrealprice compara o mesmo SKU entre marketplaces
e mantém o histórico de preços por anos:

Como fica isso:
Getrealprice compara o
mesmo SKU entre
marketplaces, mesmo
que a descrição e as
imagens do produto
sejam diferentes:

Como fica isso:
Getrealprice
compara o mesmo
SKU entre
marketplaces e
mantém o histórico
de preços por anos exemplo de
rastreamento de
preço desde janeiro
de 2015 até maio de
2021

Como fica isso:
Getrealprice faz comparações de itens iguais ou semelhantes
e consegue controlar o RSP (preço de venda recomendado) diariamente.

Quem usa isso
Clientes Getrealprice:
- lojas online e marketplaces
- fabricantes de bens que controlam o SRP
- marcas mundiais que controlam a presença de seus produtos
- lojas da internet com uma estratégia de preços moderna
Nossos clientes para 2019-2021 - grandes negócios e
acordos de monitoramento de preços de longo prazo
2 years of
monitoring

2 years of
monitoring

4 years of
monitoring

4 years of
monitoring

4 years of
monitoring

1 years of
monitoring
5 years of
monitoring

1 years of
monitoring

2 years of
monitoring

Como isso funciona
Os preços de lojas da internet estão sendo coletados por robôs especializados (parsers).
Getrealprice diariamente reúne informações sobre mais de 10.000.000 preços para
diferentes clientes. Os sites são protegidos da coleta de dados, caso contrário seria fácil
coletar os preços e qualquer empresa faria isso.
Getrealprice consegue ignorar as proteções de coleta de dados existentes
sem carga extra nas lojas da Internet.
Exemplo: como funciona o analisador complexo que imita o comportamento humano e resolve captchas de todas as versões ignorando as
proteções de análise de nível Inpapsula: https://www.youtube.com/watch?v=-wH39x_o2rQ

Para os clientes não há diferença e não
há necessidade de lidar com detalhes de
proteção nos sites, todos os preços são
sempre atualizados. Tecnologias +
competência da Getrealprice apenas
entregam os dados.

Qual é a geografia do monitoramento
Qualquer geografia.
Exemplo: monitoramento de
Ao redor do mundo: Qualquer país + qualquer cidade
preços
de
produtos
Knauf
do país

em todas as cidades da
rede leste europeia

Vamos simplificar o trabalho?
A nova interface Getrealprice ficou mais inteligente e agora é capaz de sugerir soluções,
funcionando de acordo com o princípio do ‘computador de rota’ para o seu negócio:

A reavaliação de 1 bem é necessária devido a uma grande diferença (-401 RUR, 106%) do análogo. Ou altere o analógico
É necessária a alteração do preço riscado para o preço conforme a faixa de 499 para 399-479. Alterar preço

Mercadorias com atributos a definir: +1009. Definir atributos ou adiar
3103 novos produtos adicionados, 72 dos quais competem com seus produtos. Saiba mais ou reaja

Casos
Onde: Dusseldorf
Quando: 2014-hoje
O que fazemos:
Atualização semanal de preços em 5 países, 6
concorrentes,
mais
de 400.000devido
mercadorias.
resultados
Condições
ocultas
aoOs
NDA
são transmitidos diretamente ao banco de dados OBI via
API
(https://ru.getrealprice.com/cases/GRP_API_ENG.pdf)
Onde: Lille
Quando: 2016-hoje
O que fazemos:
O monitoramento é definido para 3 departamentos, em
conjunto com mais de 30 usuários, monitoramento de
preços para todos os grupos de bens, configuração de
análogos, 40 concorrentes e mais de 100 marcas no total.
Onde: Moscou Quando: 2015-hoje O que fazemos:
Monitoramenro de venda dos produtos da marca em
marketplaces, monitoramento de ofertas promocionais e
vitrines com relatórios semanais, tecnologia SketchFinder,
classificação (combinação de sortimento good-by-good)
com mais de 30 lojas online

Importante!
Getrealprice é um produto legal registrado na
Europa sob o Protocolo de Madri (WIPO
1448888), um produto para monitorar preços e
administrar grandes bancos de dados. O que
isso significa para você:
1.

2.
3.

É seguro trabalhar conosco. Alguns exemplos por que
você não corre o risco com a Getrealprice: - nossa
cooperação é nossa cooperação, os concorrentes nunca
saberão quem, por que e como obtém os preços deles.
Prezamos pela nossa reputação e nossos atuais
parceiros podem confirmar isso.
Somos competentes e prontos para compartilhar essas
competências. O monitoramento de preços é um grande
processo de negócios para uma empresa. A colaboração
neste processo de negócios requer competências de
ambas as partes.

Parte I Geral:

O que oferecemos?
Oferecemos para conectar ao nosso sistema de monitoramento de preços em
lojas online. Monitoraremos o aumento de preço e em caso de superação dos
indicadores especificados, disponibilidade, retirada ou aparência de mercadorias,
informaremos sobre isso. Fornecemos dados de preços na forma de uma Conta
Pessoal no WebApp e relatórios, ou podemos enviar um sinal de vídeo para
qualquer TV/monitor do mundo conectado à Internet.

Como fazemos isso?
Usamos robôs ‘go' para a loja online e escrevemos os preços de todas as
mercadorias. Depois disso, nossos colaboradores organizam as informações para
que o preço de cada produto fique visível para todas as lojas online a partir do
monitoramento. Isso ocorre porque os mesmos produtos são chamados de forma
diferente em diferentes lojas online e você precisa compará-los.

Parte I Geral:

Após a conexão ao monitoramento, você receberá informações atualizadas
diariamente sobre os preços das mercadorias nas lojas online de qualquer região do
mundo. Primeiramente, fornecemos essas informações diariamente em uma tabela
de itens combinados com preços e estoque atualizados.

Aumento de
preço

Aumento de
preço!

Aumento de
preço

Aumento de
preço!

Aumento de
preço

A instalação do
monitoramento de preços
é uma vantagem global

O ano de 2022-23 é um bom momento
para mais um passo para a
digitalização em termos de comércio
eletrônico mundial com a Getrealprice!

Integração

Product matching
By doing product matching you will get
daily updated prices for each SKU from
similar web shops.

Marcação branca

Parte II - Tecnologias Adicionais Para Você

Parte II
Novos Produtos da
Getrealprice

OPCIONAL PARA LER

Tecnologia Getrealprice - MarketPrice
Marketprice(™) é um novo desenvolvimento da
empresa Getrealprice para uma gestão automatizada e
eficiente dos preços das mercadorias no e-commerce. A
automação funciona com base no monitoramento de
preços Getrealprice e define o preço do bem por si só.

Os suprimentos
de outros estão
vazios

Salvar e rastrear

O ajuste ao preço
de mercado
começou

1 Marketprice substitui até 16 funcionários da sua empresa

Outros
reabasteceram

O ajuste ao preço
de mercado
começou

Lançamento da
automação em
abril de 2018

For advertising materials, random changes were made to the price data

Março de
2019

Redes neurais para criar novos designs de produtos
A Rede Neural da Getrealprice
pode criar designs de
produtos

Exemplo
Olhe para estas imagens: apesar
de parecerem suéteres comprados
em lojas comuns, eles são criados
por uma rede neural e esses
modelos não existem na vida real.

Exemplo de gerador de design:
Joias: https://
www.youtube.com/watch?
v=xBE7lQfldC8
Relógio: https://
www.youtube.com/watch?
v=YV01ZOBK38s

Redes neurais para busca industrial de similares (faces, mercadorias, itens)
Getrealprice pode encontrar produtos semelhantes ou
comparar rostos rapidamente, pesquisar logotipos ou
designs de embalagens semelhantes. Além disso, podemos
encontrar entidades semelhantes em diferentes imagens
recebidas. É nisso que nossa tecnologia Sketchfinder(™)
se baseia.

A nova tecnologia que ajuda você a saber como o bem será
vendido com base apenas nas imagens recebidas!

O cálculo em uma
nova imagem leva
aproximadamente 2
minutos

Sem limitações: use a
rede quantas vezes
quiser

Pinte à mão ou no computador
ou pegue emprestado dos
modelos dos fornecedores

Controle dinâmico da situação na estrada - GetRealPosition
GetRealPosition é um dispositivo autônomo
para monitoramento transitório do ambiente

Confira como isso
funciona
https://www.youtube.com/
watch?v=t3PQ50XuSrI

A transitional Smart-city technology
for control of movements of vehicles
and people

Tecnologia Getrealprice – Getrealprice Farm

Getrealprice Farm(™) é um conjunto de servidores rápidos
para geração de tráfego em grande escala e uma boa
alternativa para recursos como Crawlera, SOAX, GeoSurf.

Tecnologia Getrealprice - Price Tv
Office price TV é uma televisão de escritório para a sua empresa com
transmissão do estado atual da empresa no mercado.
Enquanto ainda temos
tempo, fiquem atentos
às nossas tarifas
diárias. Quando vocês
vão deixar a zona
vermelha nos
departamentos X?

Já está na
hora de
consertarem
algo nos
dois
primeiros
departamen
tos!
Quando eu voltar
desta reunião,
colocarei novos
produtos para o
monitoramento

Ainda bem que
fiz as
reavaliações no
sistema
Getrealprice
semana
passada!

Eu tenho tudo
sob controle,
deixe que
todos vejam
isso!

Agradecemos sua
atenção e teremos
prazer em cooperar!
Solicitar acesso de teste:

Tel: + 371 (258) 92 175
mail@getrealprice.com
Ventspils, High Technology Park, 1.
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