
 
 

• Como é que funciona? 

• O que é que oferecemos 

• Nossos vantagens 

• Por que escolher a ALL BIZ? 

• Seus 3 passos para o sucesso 

Uma nova forma de comércio 



Uma nova forma de 
comércio 

   

Você considera suas  
vendas eficaz 

 
  

Vamos provar como você 
 pode ser melhor ! 

? 



Obter hoje! 

Deixe a ALL BIZ ajudar a sua empresa? 

• Aumentar o número de clientes 

• Obter mais pedidos escritos 

• Expanda sua geografia de vendas 

• Aumentar dos lucros da empresa 

• Criar uma imagem do parceiro comercial 

adequado 



Como é que funciona? 

Como é que 
funciona?  



Como é que funciona? 

Mais de 800 000 empresas estão registradas na ALL BIZ 
            Este número inclui os gigantes industriais e pequenas empresas privadas 
Muitos deles ja apreciam as vantagens da cooperação com a ALL BIZ 

Electrolider, Ltda 

«Many thanks to ALL BIZ resource for the real help in our company 
promotion and for the reliable partnership! Cooperation with ALL BIZ 
gives a real opportunity for the potential clients to know about your 
goods and services. People do contact us! Thank you!». 

 Ucrânia   

«Since we've registered on ALL BIZ the number of our orders 
grew 25% and the number of inquiries grew 3 times.» 

EndoUnion, Ltda 

Rússia  

Bielorrúsia  

«Cooperation with your company has been very fruitful. Its worth mentioning that we’ve got 
overwhelming response from the customers since we became the ALL BIZ PREMIUM member and we 
had several deals closed with Rs 22 lakhs profit». Lahari Associates, 

Company 

Minskiy tractorniy 
zavod, S.A. 

 Índia 

«Its worth mentioning that we receive a huge number of letters to our mailbox from ALL BIZ  system.  
The company managers do their job professionally, they list our products fast and they're always ready 
to help». 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Como é que funciona? 

O que é que os usuários  procuram  na ALL BIZ? 

TOP-20 mais visitados mercados na ALL BIZ 

Agricultura 
Alimentos e bebidas 

Roupa e calçados 

Materiais de construção 
Tecnica auto, moto, bicicleta 

Móveis 
Equipamento industrial 

Têxteis e couro 
Casa e jardim 

Madeira serrada 
Água, gás, aquecimento 

Electrotécnica 
Metais 

Dụng cụ 
Ferramentas 

Aparelhos e automática 
Energética 

Embalagem 
Comércio 

Electrodomésticos  

700 000 usúarios visitam a 
ALL BIZ todos os dias para 
comprar bens e serviços 

necessários 
 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Como é que funciona? 

O que podia ser comprando na 
ALL BIZ? 

CSI 

Ásia  

América Latina 

Europa 

África 

Austrália 

América do Norte 

Agricultura  Alimentos e 
bebidas  

Roupa e calçados Materiais  
de construção 

Metais Ferramentas Química industrial 
Têxteis e couro Equipamento  

industrial 
Móveis Tecnica auto,  

moto, bicicleta 
Aparelhos  

e automática  

Embalagem Comércio Electrodomésticos Casa e jardim Madeira serrada Água, gás,  
aquecimento  

Electrotécnica 
Energética 

Números de produtos no TOP-20 dos mercados da ALL BIZ 
Há 15 milhões de catálogos de 
produtos e serviços em  todo  
mundo - desde brinquedos 
infantis a equipamento industrial 
exclusivo! 



Como é que funciona? 

Ливия 

Украйна 

Empresas registadas na ALL BIZ recebem pedidos 
escritos cada dia 

България 

Полша 

Geografia dos pedidos durante ano no 
endereço das empresas brasileiras 

(primeiros 30 de 200 países) 

Mais de 26 000 pedidos 
escritos durante ano  
recebem empresas 

brasileiras na ALL BIZ 



Como é que funciona? 



Obter mais! 

Como receber mais pedidos 
Como aumentar volumes de vendas 
Como expandir a geografia de 
vendas 

? 

Aproveite as vantagens da 
ALL BIZ ! 



Nossos  
vantagens 

Nossos vantagens 



Acordo com Google Analytics  
Período: 

Auditório da ALL BIZ 

É 415 lugar no TOPO-1000 dos  
sites mais visitados no mundo 
entre 200 milhões de sites ativos em todo o mundo 

238 milhões dos usuários no ano, 
interessados em comprar bens e serviços, 
e esse auditório está crescendo rapidamente 

Julho 2011 Outubro  2011 Janeiro  2012 



A cobertura máxima do 
mercado interno 

Geografia dos visitantes 
do resurso B2B com uma 
idioma - português 

Geografia dos visitantes 

Fonte: Google Analytics, de janeiro de 2012 

O público-alvo permita: 

Brasil 
 84,8% 

América 
Latina 

 7% 

América; 5% Outros 
 3,2% 

 

Comerciar livremente com o 
mundo 

 

África CEI África 

 América 

Europa 

Austrália e 
Oceânia Ásia  



Russo, inglês, polonês, alemão, espanhol, ucraniano, chinês, romeno, 
francês, tcheco, Português, árabe,  turco, italiano, persa (farsi), húngaro, 
búlgaro, japonês, coreano, holandês, vietnamita, grego, hebraico, 
norueguês, finlandês e sueco 

Não existem barreiras linguísticas -  
qualquer usuário de qualquer parte do mundo vê 
informações sobre seus bens e serviços na ALL BIZ, em 
seu próprio idioma 

. 

Não barreiras linguísticas 

АLL BIZ traduz 
informações sobre seus 
bens e serviços em 26 
idiomas 



Seus três passos para o 
sucesso 

Três passos para o sucesso 



Primeiro passo 

Membros que  têm pacotes de 
registro podem adicionar até 
1000 vezes mais bens e serviços. 
A assistência das empresas que 
têm pacotes de registro é até 
162 vezes maior! 

 Escolha o seu pacote de registo . . 

 
 
 
 
 
Passo 1  
Com pacotes de registo você 
tem: 
 
 Alto nível de exposição no catálogo 

nacional de bens e serviços, no 
mercado global, e no catálogo 
global das empresas 
 

 Várias vezes mais pedidos  escritos, 
mais clientes  potenciais 
 

 Uma imagem de fornecedor 
confiável e parceiro 
 

 Instrumentos adicionais para a 
promoção (publicidade direta, 
elementos da Relações Públicas) 
 

 Apoio de gerente pessoal (ajuda na 
manutenção do site, consultas)  

 
 
 
 
 



 
 
 
Passo 2 
Crie seu web site 
 
 Uma variedade de modelos e 

esquemas de cores 
 

  Obta as estatísticas detalhadas 
sobre o comportamento de 
usuários e seu desempenho 
página da web (por palavras-
chave, por regiões, por páginas 
visitadas e por fontes de 
tráfego) 
 

 Obta mensagens automáticas 
no seu email com a proteção 
SPAM 
 

 Tenha suporte de gerente 
pessoal e consultoria qualificada 

 
 
 

Segundo passo 

Crie seu web site na plataforma 
ALL BIZ 

. . 



Terceiro passo 

Mais bens e serviços - 
Mais pedidos  - 
Mais clientes potenciais! 

Passo 3 
Adicione  informações 
 
 Uma oportunidade para listar 

até 10 000 itens no catálogo 
 

 Informações sobre bens e 
serviços exibidas em 26 idiomas 
 

 Preços, propostas, certificados, 
história da empresa, 
tecnologias, filiais, mapa de 
localização, notícias ... 
 

 Informações sobre bens e 
serviços  são exibidas 
automaticamente no catálogo 
geral das empresas locais, no 
catálogo do mercado mundial, 
no mini-site e no quadro de 
avisos 

Adicione máximo de informações sobre 
sua empresa - dê aos clientes mais 
oportunidades para escolher você! 

 Adicione os catálogos de bens e 
serviços e outras informações 

. . 

Adicionar 
Principal 
Empresas 

• requisitos da 
empresa 

• sobre a empresa 

• afiliados 
• sobre a empresa 
• história da empresa 

• certificados 
• patentes e licenças 

comerciais 

• recompensas, 
diplomas 

• aos revendedores 

• aos fregueses , 
clientes 

• mapa de localização 

Bens, serviços 
Necessidades 
Notícias 

Mensagens novos 
Meu perfil 
Ferramentas 



O que oferecemos? 

O que  
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O que oferecemos? 

- prioridade média 
- bons e serviços: 500 
- publicidade nacional 

- prioridade alta 
- bons e serviços: 5000 
- suporte de exportação e 
importação 
- publicidade nacional 
- publicidade internacional 

- prioridade máxima 
- bons e serviços: 10000 
- suporte de exportação e 
importação  
- publicidade internacional 
- publicidade nacional 
- assisténcia pessoal 
 

1 500 R$/ano* 3 000 R$/ano* 10 000 R$/ano* 

* Preços não incluem IVA 

Um conjunto de ferramentas 
para promover os produtos 
da empresa com os elementos 
da publicidade 

O apoio activo de 
exportaзгo de bens e 
serviзos. Trabalho efectiva 
no mercado nacional 

O estatuto da empresa lнder no 
setor e as vantagens competitivas 
no mercado nacional e 
internacional .... 

e 

 Oriente no mercado internacional Oriente no 
mercado interno 



O que oferecemos? 

Prioridade 
Mais bons e 
serviços 

Mais clientes 
Mais pedidos 
escritos 

Publicidade Exportação-
importação 

Imagem pública Supporte 

Os pacotes de registo fornecem as vantagens significativas: 
 



Por que ALL BIZ? 

Por que  
ALL BIZ? 



Por que ALL BIZ? 

ALL BIZ oferece oportunidades reais para 
expandir a geografia das vendas 

ALL BIZ pode melhorar o sortimento e a estrutura 
de vendas da sua empresa 

ALL BIZ ajuda a construir e manter a imagem 
pública das empresas no país desejado ou região 
geográfica 

ALL BIZ ajuda as empresas aumentar a receita na 
proporção ideal de "preço-qualidade" 



Наши 
преимущества 

Azerbaijão 
Argentina 
Bielorrússia 
Bulgária 
Brasil 
Vietnã 
Egito 
Índia 
Cazaquistão 
China 
Moldávia 
Peru 
Polônia 
Rússia 
Romênia 
EUA 
Turquia 
Uzbequistão 
Ucrânia 
Chile 

Escritórios da ALL BIZ no mundo 
  

ALL BIZ: MUNDO 



Junte-se! 

A participação na ALL BIZ abre  
oportunidades novas para você! 

 
 

Junte-se! 
Melhor ferramenta alternativa para o apoio activo de 

exportação para empresas brasileiras no país que 
interesse não existe! 

info.br@all.biz 
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