
Joom expande seus Serviços
para a Europa com a Protranslate

Estudo de caso



Fundado em 2016, a Joom tornou-se 
rapidamente a plataforma líder de comércio 

eletrônico com mais de 250 milhões de 
usuários no mundo todo. Joom oferece logística 
confiável e de alta qualidade, ofertas especiais 

personalizadas e a chance de se comunicar com 
vendedores e compradores para garantir uma 

de compra confiável.

A Joom é uma plataforma global com 250 milhões de 
usuários, para todas as necessidades de e-commerce, desde 

eletrônicos e eletrodomésticos a produtos para animais domésticos 
ou produtos esportivos. Só na França, mais de 40.000 novos 

usuários baixam o aplicativo diariamente. Classificado entre os 5 
aplicativos mais baixados na App Store e Google Play Store em 

2018,  Joom continua sua jornada para se tornar a plataforma 
preferida de comércio eletrônico em todo o mundo. 

Reconhecendo a crescente demanda por e-commerce em países 
como Alemanha, Espanha e Turquia, a Joom confiou na equipe de 

localização especializada da Protranslate para expandir seus 
serviços no mercado europeu. A Protranslate foi encarregada da 
localização do conteúdo juntamente com a tradução de artigos.

??

Cerca de 60% dos clientes na Europa 
preferem comprar em sua língua 
materna. Como fornecedora líder na 
Europa, Oriente Médio e África, a 
Protranslate oferece suporte a marcas 
globais em sua expansão para o 
competitivo mercado europeu com 
especialistas experientes em 
localização.

“
”Fizemos parceria com a Protranslate para nossos projetos de localização 

multilíngue, a fim de expandir nossos serviços no mercado europeu. Agora, 
conseguimos nos sintonizar com nosso público espanhol, alemão e turco em sua 
língua materna, e tivemos a sorte de ver e acompanhar o efeito do crescimento 
que captamos na Europa desde o primeiro dia. Graças à Protranslate, o tráfego 

em nossa plataforma já localizada aumentou trinta vezes. 

Marina Sokolova • Coordenadora de conteúdo de marketing
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A equipe de localização da Protranslate 
foi bastante cuidadosa até mesmo com 
os pequenos detalhes perfeitamente nos 
idiomas de destino para preservar a reputação 
já bem estabelecida da Joom. O conteúdo da 
Joom foi localizada de acordo com as 
preferências de compra do público-alvo em 
alemão, espanhol e turco sem erros linguísticos 
ou estilísticos. A equipe de localização da 
Protanslate também oferece suporte ao conteúdo da 
plataforma de comércio da Joom, que permite que os 
comerciantes turcos operem no dia a dia.

A colaboração da Joom com a Protranslate resultou em uma 
onda de clientes e comerciantes europeus para a plataforma. A 
plataforma localizada aumentou o tráfego em duas vezes, 

juntamente com um aumento de 65% nos comerciantes
espanhóis e alemães após o período inicial de localização. 

A Joom acolheu milhares de novos compradores europeus 
até o momento, enquanto o número de usuários 

continua a aumentar com cada 
conteúdo localizado.

O provedor líder de 
serviços linguísticos na 

região da Europa, Oriente 
Médio e África, a 

Protranslate fornece 
serviços de tradução e 

localização de alta 
qualidade em mais de 120 
idiomas para parceiros de 

negócios em todo o 
mundo.

Graças à Protranslate, agora temos um número considerável de 
vendedores e compradores da Espanha, Alemanha e Turquia, resultando 
em centenas de vendedores e milhares de compradores. A Protranslate 
nos ajudou a projetar e liderar nosso fluxo de trabalho de localização e 

atingir a meta definida para os respectivos mercados.

Marina Sokolova • Coordenadora de conteúdo de marketing
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“
”Agradecemos nossa parceria com a Protranslate em muitos níveis. A equipe 

de localização dedicada da Protranslate não apenas localizou nosso 
conteúdo destinado a compradores e comerciantes espanhóis, alemães, 
turcos, mas também aperfeiçoou nosso atual conteúdo traduzido, não 

deixando espaço para erros. 
Marina Sokolova • Coordenadora de conteúdo de marketing
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