ANYMARKET formaliza parceria com RiHappy e Estante Virtual
Com base no crescimento significativo de comércios on-line que surgiram após a
pandemia de coronavírus chegar ao Brasil, a plataforma de e-commerce resolveu
expandir seus canais de venda para os sellers
Maringá – PR, junho de 2020 – O e-commerce não para e os números comprovam essa
informação. Em apenas alguns meses, quando o comércio físico teve que manter suas
portas fechadas a fim de controlar a disseminação do coronavírus no país, as vendas online dispararam. No setor de brinquedos, por exemplo, as vendas nos períodos de março
a maio cresceram 140%, de acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria
Compre&Confie, se comparado ao mesmo período do ano passado.
Analisando o cenário em meio a pandemia e pensando em ajudar ainda mais os lojistas
a terem seu negócio virtual em constante crescimento que o ANYMARKET, uma das
maiores plataformas de vendas em marketplaces da América Latina para atender ao
universo e-commerce formalizou uma parceria com a gigante de produtos infantis
RiHappy e com a tradicional livraria Estante Virtual, que esse ano foi adquirida pela
Magazine Luiza.
Segundo Beatriz Christofoleti de Castro, Head de Parcerias e responsável pela condução
dessas ações, “o momento é de planejamento e comemoração para quem atua no ecommerce. Por isso, o ANYMARKET se antecipou e fechou diversas parcerias, a fim de
trazer ainda mais opções de canais de venda para os lojistas que já vendem on-line e
para aqueles que ainda querem entrar”, explica.
Ainda segundo ela, os próximos meses prometem o lançamento de parceiros tão
conhecidos quanto esses, aumentando ainda mais os canais de venda que a
plataforma oferece.
O ANYMARKET tem feito grandes sellers se destacarem nos principais marketplaces
nacionais e internacionais, oferecendo uma plataforma que permite o crescimento da
operação de forma saudável e com estabilidade.
Em 2019, considerado o ano que consolidou a internacionalização da plataforma, a
empresa expandiu seus negócios para mercados prioritários na América Latina como
Argentina, México, Chile e Colômbia, principais mercados de e-commerce na região,
atrás do Brasil e no início deste ano deu mais um passo em sua estratégia de expansão
internacional, focando em Portugal, onde fechou parceria com a Partner Digital, com
objetivo de conquistar o mercado europeu.

Sobre a RiHappy:
A RiHappy Brinquedos é a maior rede varejista de brinquedos do Brasil, fundada em 1988,
atualmente, no comércio físico possui mais de 196 lojas, em todos os estados do Brasil. Em 2012
o fundo de Private Equity Carlyle Group adquiriu 85% de participação, passando a assumir o
controle majoritário da empresa. Atualmente, a empresa atua no segmento online com as
seguintes categorias: Brinquedos, Games, Baby, Esportes, Marcas Extras, Disney, Happy e
Ofertas Exclusivas.
Mais informações: https://www.rihappy.com.br/
Sobre a Estante Virtual:
É um portal brasileiro de E-Commerce que reúne o maior acervo de sebos e livreiros de todo o
Brasil. Através de um eficiente sistema de busca, o portal oferece aos leitores acesso rápido e
fácil a mais de 9 milhões de livros seminovos e usados, além de raros e esgotados a preços
acessíveis. A Estante Virtual foi criada em 2005 e adquirida pela Livraria Cultura em 2017. Em
março de 2019, o site estava entre os 300 sites mais acessados no Brasil. Em 2020, foi comprado
pelo Magazine Luiza.
Mais informações: https://www.estantevirtual.com.br/
Sobre o ANYMARKET:
O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1
Group para atender ao universo e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre eles
Electrolux, Netshoes, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, Technos, Lacoste, Pneustore,
Marabraz, Angeloni, Acer entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma
atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada
para atuar em marketplaces, processando mais 2 bilhões de transações. O ANYMARKET é uma
solução que conecta empresas a mais de 30 marketplaces como Amazon, Mercado Livre,
Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.
Mais informações: https://anymarket.com.br/
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