Assessoria de Imprensa
21 parâmetros de sobrevivência para seu e-commerce e marketplace em
2021
Webinar gratuito aborda o que o bom gestor deve analisar para sobreviver no atual
cenário do e-commerce e marketplaces em 2021
Maringá – PR, fevereiro de 2021 – Pensado para trazer os principais insights do
segmento e ajudar os gestores a aprofundarem seu conhecimento das estratégias e
como reagir a diferentes situações para melhorar o resultado desejado, será realizado
no dia 12 de fevereiro, das 15:00 às 16:00, o webinar “21 parâmetros de sobrevivência
para seu E-commerce e Marketplace em 2021”.
Fruto de uma parceria entre o EIVE, ERP especializado em e-commerce do DB1 Group,
e o E-commerce Brasil, o maior portal brasileiro de e-commerce, o evento terá como
palestrante Jasper Perrú, gerente comercial do EIVE. O webinar foi pensado para
ajudar a melhorar a gestão e a organização de empresas de todos os portes.
Para Jasper Perrú, que está há 14 anos na DB1 e já trabalhou em todo o processo, “o
importante para qualquer profissional da área é gerar resultado para seus clientes e
fomentar no mercado a importância de criar negócios que durem gerações por meio
de uma gestão consciente. E é exatamente isso que abordaremos no webinar”.
Entre os tópicos que serão abordados neste webinar exclusivo para varejistas e
indústria, estão:







Análises que os bons gestores devem fazer para sobreviver no e-commerce;
Insights do cenário atual do e-commerce;
Como os 21 parâmetros podem contribuir para a melhor gestão e organização
do seu negócio.;
Indicadores práticos para o dia a dia do gestor;
Critérios de avaliação de margem do e-commerce;
Vilões de margem e resultado do e-commerce;

Para se inscrever, acesse: https://bit.ly/2Oe1VDP.
Sobre o EIVE:
O EIVE é um ERP especializado em e-commerce que entrega velocidade, estabilidade e
performance. O EIVE já nasce com 19 anos de experiência do DB1 Group no ecossistema de
software e e-commerce e tem como missão ajudar os sellers a atingir alta performance aliada
aos resultados de negócio. Permite operações com alto volume de vendas e integração com
mais de 20 marketplaces, plataformas de e-commerce e Correios. Com processos robustos e
foco em gestão, o sistema se diferencia no mercado pelo quesito rentabilidade e vem para
ajudar os sellers a crescerem com resultados sustentáveis
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Mais informações: https://eive.com.br/
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