Minas Trend lança plataforma digital que transformará o modelo de
negócio business to business brasileiro

Fiemg e Teceo, plataforma especializada no atacado de moda, realizam o evento Minas Trend
Phygital para unir marcas e lojistas em showroom virtual
As empresas precisaram se reinventar nos últimos meses e o mundo digital passou a ser uma
importante plataforma de divulgação, relacionamento e negócios com os clientes. No setor da
moda não foi diferente. Pensando em oferecer soluções tecnológicas para as empresas, ampliar
as possibilidades de negociação e de vendas, o sistema Fiemg e a Teceo, startup de tecnologia
de moda, se uniram para a realização do Minas Trend Phygital, que começou nesta segunda-feira
(1º), no Expominas, em Belo Horizonte (MG), durante o Salão de Negócios da 26ª edição do Minas
Trend. O evento acontece presencialmente até o dia 4/11, mas compradores e marcas seguem
fazendo negócios na plataforma digital até o dia 28 deste mês.
Minas Trend Phygital é a união dos termos físico e digital e traz a integração do presencial com
o on-line, proporcionando uma melhor experiência do começo ao fim da jornada de compra. A
plataforma segue o conceito de showroom virtual com a possibilidade de visualizar catálogos de
produtos com imagens, vídeos imersivos e até live shops integrados.
A plataforma foi totalmente pensada para o atacado da moda possibilitando que o comprador
gerencie todas as suas compras, combinando a prática do físico com o digital. A plataforma
colaborativa Teceo conecta marcas e lojistas em um ambiente que tem o objetivo de impulsionar
as vendas. “As práticas e plataformas digitais trazem mais autonomia ao comprador, que
consegue realizar a compra da forma que preferir, com maior eficiência de tempo e controle de
custos, além de ajudar nas escolhas por meio da inteligência de dados” explica Guilherme Scalon,
CEO da Teceo.
“A adaptação é sempre a chave do sucesso. Desenvolver-se no meio digital é criar oportunidades
de crescimento. A plataforma da Teceo chega ao Minas Trend para agregar e mostrar outros
caminhos de negociação. É a moda acompanhando a evolução tecnológica”, afirma Flávio
Roscoe, presidente da Fiemg.
Como funciona – A marca paga uma mensalidade para utilizar a plataforma com seus
vendedores e lojistas cadastrados. Dessa forma a empresa ganha em escala, aumenta as
vendas, sem que isso represente aumento de custo com a plataforma. “Esse modelo se difere
totalmente dos marketplaces que existem atualmente no mercado”, detalha Pier Fabrizio, diretor
Comercial da Teceo.

Para Pier Fabrizio a parceria entre Fiemg e Teceo irá transformar a maneira de fazer negócios no
canal business to business (B2B) brasileiro. “Estamos muito gratos pela confiança no nosso
modelo de negócio, lançado oficialmente para o mercado durante a 26ª edição do Minas Trend”,
complementa.
Palestra - Minas Trend Phygital é o tema da palestra on-line e gratuita nesta terça-feira, (2/11),
às 11 horas, com transmissão pelo canal do Minas Trend no YouTube
www.youtube.com/minastrend. Com mediação do presidente do SindijoiasMG, Manoel
Bernardes, a consultora em planejamento estratégico, Marcia Croce, e o CEO Teceo, Guilherme
Scalon, falarão sobre o funcionamento da plataforma digital no Minas Trend e a importância do
ambiente
digital
para
impulsionar
as
vendas.
Informações
no
site
minastrend.com.br/programacao
Serviço: Palestra on-line sobre o Minas Trend Phygital
Data: 02/11, terça-feira Horário: 11 horas
Convidados: Marcia Croce, consultora em planejamento estratégico, e Guilherme Scalon, CEO
Teceo.
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