Lives apresentam tendências e estratégias para o e-commerce em 2021
Além de um calendário dedicado a ajudar lojistas a se planejar com eficiência para as
vendas no próximo ano, o ANYMARKET organiza lives gratuitas sobre tendências e SEO
para e-commerce
Maringá – PR, dezembro de 2020 – Dados sobre o comportamento do consumidor na
pandemia apontam que 37% têm escolhido comprar em canais digitais, um
crescimento que impressiona. Mas, segundo especialistas, a tendência é que os
números sejam ainda mais expressivos em 2021.
Neste cenário, as datas e eventos comemorativos são responsáveis por grande parte
do volume de vendas online. E para ajudar os lojistas a planejarem o sucesso de suas
operações nas maiores datas do e-commerce brasileiro, o ANYMARKET,
uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1
Group para atender ao universo e-commerce, disponibiliza o Calendário para Ecommerce em parceria com o Koncili e a LiveSEO.
Para impulsionar ainda mais as estratégias de venda dos sellers, o ANYMARKET
também organiza duas lives que poderão dar aquele insight que os empreendedores
tanto precisam. O objetivo é apresentar tendências e estratégias a serem aplicadas
nas operações de e-commerce em 2021 e apoiar o planejamento do gestor.
Confira datas, temas e apresentadores das lives:
08/12 às 15h - Tendências de E-commerce para 2021


Apresentação de Pierre Baptista, coordenador de marketing no ANYMARKET, e
Luigi Gonzaga, executivo comercial do Koncili.

15/12 às 15h - SEO para E-commerce


Apresentação de Gabriel Klingelfus, analista de marketing no ANYMARKET, e
Lucas Maranho, CEO da LiveSEO.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://bit.ly/3g8dp5I
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, L’oréal, Technos, Lacoste, Pneustore, Marabraz,
Angeloni, Acer entre outras. Considerado o maior hub do Brasil, 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 35 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes,
Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.
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