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Black Friday 2020: O que esperar de novo neste ano sem igual?
Time de especialistas em e-commerce e vendas em marketplaces do Grupo DB1 dá
dicas e faz previsões sobre a Black Friday em novo episódio de Podcast no Spotify
Maringá – PR, novembro de 2020 – O boom nas vendas online experimentado durante
a pandemia causada pela Covid-19 fez alguns dos maiores players do e-commerce
nacional declararem que “em 2020, todo mês foi em ritmo de Black Friday”. Agora,
que estamos na reta final da contagem regressiva para uma das mais aguardadas datas
do varejo mundial, o que podemos esperar?
É isso que o time de especialistas do Grupo DB1, formado por empresas brasileiras de
tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados Unidos, aborda no DB1 Cast,
canal voltado para o universo de desenvolvimento de software dentro do perfil do
DB1 Group no Spotify.
Com a participação de Ronaldo Negri Junior, Camila Diniz Crepaldi, Leonardo Andriotti
Moreno, Mateus de Castro Seron e Márcio Montroni, esse podcast traz dicas e
palpites afiados sobre a Black Friday 2020.
De acordo com Jeremias Araujo, analista de testes do Grupo DB1 e um dos
idealizadores do projeto, “compartilhar conhecimento faz parte do DNA e da cultura
DB1. Esse projeto vem cheio de energia para compartilhar o que vivemos em nosso dia
a dia e, quem sabe, gerar frutos em outros pontos do ecossistema de desenvolvimento
de software mundo afora”.
“Somos movidos por desafios, apaixonados por tecnologia e queremos compartilhar
conhecimento. Estamos comprometidos em não trazer mais do mesmo”, explica
Francisco Thiago de Almeida, desenvolvedor do Grupo e também um dos
idealizadores do projeto.
Para
ouvir
o
novo
episódio
do
DB1
Cast,
acesse
https://open.spotify.com/episode/5GCU7vOlZDQOIgIdv9UV8B?si=lsu_bKbZQ0KEXhxz
NXHIdw&_branch_match_id=843162885952143970
Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos
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entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e
organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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