A importância de sistematizar toda a gestão do comércio eletrônico
Evento online e gratuito para a América Latina será realizado dia 17 de setembro às
15:00 em espanhol
Buenos Aires – AR, setembro de 2020 – Ainda contabilizando o boom causado pelo
isolamento social no comércio eletrônico e aproveitando a empolgação dos
consumidores, o segmento de vendas online vem atraindo cada vez mais lojistas
interessados em começar a vender tanto em lojas virtuais, quanto em marketplaces.
Com o objetivo de abordar a importância dos sistemas de gestão e dar conselhos para
quem está pensando em começar a vender online, o ANYMARKET, uma plataforma de
vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group, realizará o Webinar
‘A Importância de sistematizar toda a gestão do comércio eletrônico’ dia 17 de
setembro às 15:00, no horário de Brasília.
O evento contará com palestras em espanhol de Diogo Lupinari, CEO e co-fundador do
Wevo, Ignacio Garciá Enciso, gerente de vendas da Contabilium, e Fabián Romano,
gerente de vendas do ANYMARKET e tem como público-alvo empreendedores
interessados em começar a vender no e-commerce.
SERVIÇO:




Quando: 17 de setembro de 2020
Horário: 15:00
Link para inscrições: https://bit.ly/2E57wrC

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, Lacoste, Madesa, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, L’oréal, Technos,
Pneustore, Marabraz, Angeloni, 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 de 4 bilhões de transações. O
ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 35 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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