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de alta circulação de pessoas que oferece um

O que é um
marketplace?
marketplace

espaço para que as lojas aluguem para oferecer
seus produtos e aproveitar a movimentação que já
ocorre naquele lugar. Assim funciona um
marketplace.
Em vez de investir em um site próprio onde você
terá vários custos com hospedagem, manutenção,
layout e marketing, você abre a sua loja dentro de
um marketplace que já se preocupou com todos
esses custos.
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Por que utilizar um marketplace
marketplace?
Diferente do espaço físico, para vender dentro de um marketplace
o investimento é bem baixo.É necessário apenas que o lojista
pague uma comissão sobre os pedidos aprovados.

O que é marketplace
marketplace de
de nicho
nicho?
Existem marketplaces amplos, do tipo
que vende de tudo e existem os mais
voltados para cada gama de produtos
que você queira ofertar, os chamados
“marketplaces de nichos”, como é o
caso da MadeiraMadeira, que é
atualmente a maior loja de produtos
para casa do Brasil.

Fazer parte de um marketplace de
nicho traz grandes oportunidades para
aumentar significativamente as suas
vendas. Por ser mais segmentado, a
chance do cliente fechar a compra sem
perder o foco é muito maior, além de
diminuir a taxa de cancelamento,
devolução e até mesmo rejeição.

Vantagens de vender
em marketplace
Vender em um marketplace é a porta de entrada para conseguir
novos clientes, com baixo investimento e com alto retorno
financeiro. Uma das principais vantagens é obter um aumento
significativo na visibilidade da sua loja, visto que o Marketplace
da MadeiraMadeira conta com milhares de acessos mensais.

Vantagens de
usar uma
integradora em
um marketplace

O principal benefício é a gestão centralizada: a
possibilidade de gerenciar todas as vendas em um só
lugar, mesmo que sejam de canais diferentes,
proporcionando uma visão ampla de toda a sua
operação e uma facilidade de gestão. Seu estoque fica
centralizado para todas as operações, assim como o
controle de pedidos e vendas.
O hub cadastra seus produtos em todos os
marketplaces de uma vez, replicando automaticamente
um único anúncio em todas as suas contas.
Assim, você ganha em praticidade e em agilidade, já
que a integradora reduz muito o tempo operacional
envolvido nos processos de cadastro de itens, gestão
de pedidos e atualização de estoque.

Na MadeiraMadeira, você também tem benefícios. Confira!
Receba de uma vez só! O pagamento é realizado em apenas uma
vez, mesmo que a compra tenha sido parcelada.
Zero investimento inicial! Você não precisa pagar nada adiantado
para começar a vender com a gente.
Tudo integrado! Temos diversas integradoras parceiras, como o Bling,
que facilitam na gestão da sua loja.
Equipe de suporte. Temos uma equipe à disposição para te auxiliar
em qualquer etapa do seu trajeto
Solução logística. Disponibilidade de solução de envios de
mercadorias próprio da MadeiraMadeira. Saiba mais.

Como vender na MadeiraMadeira
MadeiraMadeira?
A MadeiraMadeira é a loja número 1 do Brasil na categoria Casa&Decoração*. Com mais de 10 anos
de experiência no mercado de e-commerce, nosso time é apaixonado pelo que faz e se dedica
todos os dias para que aqui continue sendo o melhor lugar para você vender seus produtos.
*Dados do Ranking E-commerce Brasil

O melhor momento para vender produtos de Casa & Decoração é agora. O melhor lugar para isso é
aqui. Você só precisa começar. E é bem fácil!

Crie sua conta

Assine o contrato

Comece a vender

Em poucos minutos você
finaliza o cadastro e envia
para análise.

O contrato é
encaminhado e você o
assina digitalmente.

Pronto! Agora você já
pode iniciar suas vendas
com a gente.

Seja nosso
nosso parceiro!
parceiro!
Seja
Crie gratuitamente a sua conta:
https://www.madeiramadeira.com.br/marketplace
Nos acompanhe nas redes sociais!
@marketplacemadeiramadeira
Marketplace MadeiraMadeira
Marketplace MadeiraMadeira
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