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Executivo da ToolBoxTM lança livro de Trade
Marketing focado em distribuição e execução
de vendas
Redação
09/06/2010
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Com a proposta de ampliar e detalhar o conhecimento sobre as atividades de
trade marketing nas empresas, acaba de ser lançado, pela Editora Atlas, o livro
Trade Marketing - Estratégias de Distribuição e Execução de Vendas.
Escrito e coordenado por Rafael D’Andrea, sócio e diretor de Desenvolvimento
da ToolBoxTM - Métricas de Ponto de venda, e pelo prof. Dr. Matheus Alberto
Cônsoli, com a colaboração de pesquisadores, professores e executivos do setor,
o livro apresenta, de maneira didática e estruturada, conceitos e ferramentas
para que profissionais e acadêmicos possam avaliar, planejar e implementar
estratégias de trade marketing no dia a dia das empresas.
A publicação resulta da vasta experiência de seus autores no cotidiano de
organizações e do varejo, sobretudo no envolvimento com pesquisas e projetos
desenvolvidos nos últimos anos.
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Em 304 páginas, oferece amplo e estruturado conhecimento sobre as atividades
de trade marketing, escopo estratégico, operacional e estrutural, bem como a
respeito de seu papel no contexto do planejamento de marketing.
Organizado em nove capítulos, aborda o ambiente de negócios do varejo, origem
e evolução de trade marketing, canais de marketing e gestão da cadeia de
suprimentos, o relacionamento de produtores com atacadistas e distribuidores,
atribuições de trade marketing e marketing voltado para o shopper, planejamento
e implementação de trade marketing, execução do gerenciamento de categorias uma ferramenta aplicada ao pequeno varejo, mensuração e avaliação dos
resultados de trade marketing e trade marketing no século XXI.

Serviço:
Livro: Trade Marketing - Estratégias de Distribuição e Execução de Vendas
Editora: Atlas
Páginas: 304 pgs
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1. Fusões frequentes incentivam Fiesp a lançar cartilha de direito
concorrencial

2. Executivo da ToolBoxTM lança livro de Trade Marketing focado em
distribuição e execução de vendas

3. Salton lança guia para orientar ações no varejo
4 . Criador da maior agência de sustentabilidade do mundo lança livro
no Brasil

5 . Editora Gente lança versão em português de O Código do Marketing,
de Stephen Brown
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