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Gerenciar vendas em 
marketplaces é mais 

prático e fácil com 
uma integradora.



O que é uma
integradora?

Por que
utilizar uma
integradora?

A integradora, também conhecida como hub
para marketplaces, é um sistema que integra contas 
simultaneamente, em diferentes canais onde você vende. É 
uma plataforma que centraliza as informações da sua loja, 
permite ações automatizadas e gestão massiva, oferecendo 
uma visão estratégica de todos os seus canais de venda.
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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. 

> Integrar seu e-commerce a 
vários marketplaces, incluindo o da 
MadeiraMadeira;

> Organizar o estoque controlando 
a movimentação de produtos 
comprados e vendidos;

> Cadastrar e consultar o registro 
de clientes e produtos;

> Integrar com Correios e 
transportadoras, imprimindo 
etiquetas e gerando código de 
barras para enviar e rastrear as 
vendas.

Em resumo, com uma
integradora você pode:



Diferenciais
do Bling

Como integrar
a MadeiraMadeira
e o Bling?

O Bling, além de integradora, é 
um sistema completo de gestão 
ERP online que ajuda ainda mais a 
gestão da sua loja.

Com o Bling, você também pode:
> Emitir notas fiscais e enviar 
diretamente ao cliente, calculando 
impostos de forma automática;
> Gerenciar, além das vendas, 
comissões e vendedores;
> Criar e enviar orçamentos 
diretamente para os clientes;
> Agilizar a operação de frente de 
caixa, utilizando código de barras 
e outras funcionalidades;
> Garantir a saúde financeira da 
empresa, sabendo tudo o que 
entra ou sai de dinheiro em
tempo real;
> Controlar os seus produtos e 
evitar furos de estoque;

Consulte o manual completo da 
integração aqui e aproveite para se 
cadastrar no Bling utilizando o cupom 
#madeira04 com 4 meses grátis.

> Integrar os produtos do 
marketplace, loja física e loja 
virtual em um único estoque;
> Fazer a cotação com diferentes 
logísticas, encontrando o preço 
mais barato para o seu cliente;
> Aumento de produtividade, 
porque você pode focar nas 
tarefas realmente importantes 
para o crescimento do negócio;
> Permite você trabalhar de 
maneira mais enxuta e organizada, 
economizando dinheiro;
> Você pode acompanhar e 
realizar novas vendas de qualquer 
lugar através do sistema online!

*Oferta válida somente para novas contas criadas no Bling e não cumulativa com outras promoções

https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/360045919714-Integra%C3%A7%C3%A3o-com-a-MadeiraMadeira

