Leroy Merlin e ANYMARKET explicam como vender mais em
marketplaces de material de construção
O webinar apresentará dicas sobre como vender mais em marketplaces de nicho, como
os da indústria da construção civil
Maringá – PR, agosto de 2020 – Na próxima terça-feira, dia 18/08 às 15:00 o
ANYMARKET, uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo
DB1 Group, em parceria com a Leroy Merlin realiza o “Meet & Coffee Leroy Merlin”, um
evento com dicas de como vender mais em marketplaces de nicho voltados para o
segmento de material de construção.
E para um webinar com um nível ainda mais avançado de conhecimento, o ERP
Construshow/Viasoft também estará presente, mostrando como as informações
centralizadas para este ramo podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do
negócio.
Segundo Beatriz Christofoleti de Castro, Head de Parcerias ANYMARKET, “o intuito de
promover esse encontro é trazer um conteúdo mais robusto e mais completo de uma
maneira simples, onde as pessoas possam se ver nos problemas apresentados, com
relação ao mercado e ver que as soluções podem ser mais simples do que eles pensam.
Ainda segundo a executiva, “os marketplaces de nichos têm sido uma solução
extremamente interessante para lojistas, principalmente de segmentos tão
característicos como o de construção, pois eles podem dar mais visibilidade ao lojista,
têm um público mais segmentado e preparado para a compra, o que causa uma
conversão proporcionalmente melhor do que os marketplaces que não são tão
nichados”.
O evento é gratuito e aberto e as inscrições podem ser feita em https://bit.ly/3gQ5OIv .
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
Samsung, Netshoes, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, L’oréal, Technos,
LePostiche, Pneustore, Marabraz, Angeloni, Dpaschoal 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 1 bilhão 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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