A digitalização da indústria: oportunidades e desafios no e-commerce
Live organizada pelo ANYMARKET apresenta as principais dicas para a indústria que já
iniciou o processo de digitalização ou para as que planejam começar
Maringá - PR, agosto de 2020 – As vendas online nunca foram tão importantes e
necessárias para empresas de todos os segmentos. E com as indústrias não é diferente.
Neste momento sem precedentes, criar estratégias de comércio digital e vender nos
marketplaces são medidas essenciais para que a indústria possa aumentar suas vendas
e atender diretamente o consumidor final, sem intermediários.
E é essa a tônica da live organizada pelo ANYMARKET, uma plataforma de vendas em
marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para atender ao universo ecommerce. O objetivo é apresentar as oportunidades para a indústria que já iniciou o
processo de digitalização ou para as que planejam começar.
A live A Digitalização da “Indústria – Oportunidades e Desafios no ecommerce” acontecerá no dia 07/08, às 15 horas e será apresentada por executivos do
Leandro Ratz, líder do Sucesso do Cliente no ANYMARKET.
Confira abaixo os tópicos a serem apresentados na sessão:
•
•
•
•

Indústria 4.0 - DTC (direct-to-consumer)
Tendências:
Vantagens do varejo digital
Pontos de atenção

Para participar da sessão,
https://bit.ly/liveindustria

basta

acessar

a

URL

da

live

no

Youtube:

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/
Atendimento à imprensa:

Neris Comunicação
Alessandra Neris (11) 99104-4938 – alessandra@neris-comunicacao.com.br
Daniel Neris (13) 98881-9596 – daniel@neris-comunicacao.com.br
Ana Maria C. Garcia – Diretora de Marketing – (44) 3033-6300 - marketing@db1.com.br

