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Novo canal global de comercialização e 
comunicações para o setor bio

B2Bio nasceu como um instrumento inovador para mundo 
Bio com uma série de características que o definem:

- Especializado no sector ecológico e biodinâmico.

- Capacidade de atingir todos os mercados relacionados 
com este setor.

- Criado para apoiar e potencializar a comercialização tanto 
nacional como internacionalmente.

- B2Bio conta com canais de comercialização e de 
comunicação para levar a cabo suas atividades nos
mercados ecológicos e biodinâmicos.

www.b2bio.bio



Canais de 
COMERCIALIZAÇÃO



Diretório

Contamos com um diretório de empresas produtoras, processadoras, 
ecológicas e biodinâmicas certificadas, cuja filosofia de negócio está 
baseada na sustentabilidade quando se trata de crescer.

Este diretório está disponível para nossos clientes, a fim de criar uma 
intercomunicação entre eles.

Trader

Publicamos as ofertas e demandas das empresas registradas que constam 
como clientes em nossa base de dados.

Disponibilizamos um Trader Standard, através do qual nossos clientes 
podem publicar as ofertas de seus produtos e demandas ao mesmo tempo 
que acessem as ofertas e demandas de outros clientes, dependendo das 
opções do plano contratado.

Por outro lado, oferecemos um plano Trader Premium, disponibilizando ao 
nosso Cliente Premium um lugar especial em nossa plataforma B2Bio, onde 
poderá oferecer e solicitar o que deseja no momento em que consulte outras 
empresas.

Os clientes receberão automaticamente via e-mail, as ofertas e demandas 
- dependendo do plano contratado - para agilizar e facilitar a comunicação 
entre sua empresa e o comprador.





Mecanismo de busca

As empresas registradas terão a oportunidade de pesquisar as ofertas e 
demandas, as empresas relacionadas com cada categoria de produtos, 
certificadoras, associações e outras entidades sem fins lucrativos através do 
nosso mecanismo de busca. Uma ferramenta útil que vai agilizar a busca de 
nossos clientes.

Além disso, as Empresas Premium, terão suas ofertas, demandas e seus 
catálogos de produtos em destaque nos resultados que apareçam na 
pesquisa.

Feiras Profissionais

Oferecemos este serviço para promover os clientes B2Bio e seus produtos 
no mercado Bio. Do mesmo modo, divulgamos todos os tipos de feiras 
ecológicas e biodinâmicas, nacionais e internacionais, que possam ser de 
interesse dos nossos clientes.

Além disso, temos a possibilidade de nos tornarmos media partners de todas 
as empresas registradas que queiram este serviço, uma vez que contamos 
com canais que nos permitem uma abrangência, tanto de empresas  a nível 
nacional e internacional e de diversos eventos.





Catálogos digitais

Para facilitar a tarefa de mostrar seus produtos ou serviços, os clientes 
B2Bio tem a opção de integrar em nossa web suas apresentações do seu 
produto ou empresa, fichas técnicas do produto ou certificado ecológico 
ou não ecológico, reforçando a imagem de uma empresa forte, dinâmica e 
consolidada no setor.

Certificadoras 

Tornaram-se o pilar fundamental na hora de iniciar a jornada no mundo 
ecológico, com o qual não podem faltar em nossa web. Através das 
certificadoras, os produtores e os comerciantes podem encontrar uma 
maneira de certificar-se como ecológico no momento de iniciar sua 
atividade. B2Bio mantém relações com as principais certificadoras nacionais 
e internacionais, que estão à disposição de nossos clientes para aconselhá-
los a qualquer momento.

Além de constar no diretório, a empresa certificada pode ter um status 
especial de parceiro. Através deste status, pode acessar todas as 
ferramentas de comercialização e comunicação para oferecer seus serviços.

Além disso, seus associados podem aproveitar de descontos, que podem 
chegar até 50%, através de um acordo por escrito para aceder a nossa 
plataforma.





Associações ecológicas

B2bio conta com associações e outras entidades ecológicas nacionais 
e internacionais interessadas em entrar em contato com as empresas do 
setor ecológico e biodinâmico para fomentar o mercado sustentável. Desta 
maneira, logramos uma comunicação entre as associações e os clientes 
B2Bio, que é benéfico para ambos.

Tanto as associações, como outras entidades ecológicas nacionais e 
internacionais, podem beneficiar-se dos mesmos serviços projetados para 
as certificadoras.

Encontros bilaterais online

Organizamos reuniões online entre os nossos clientes e membros do 
mercado ecológico e biodinâmico, tanto a nível nacional e internacional, 
para facilitar a comunicação entre eles. Através destes encontros online, 
nosso cliente economiza tempo e, torna-se mais viável economicamente, 
uma vez que podem entrar em contato com todas as partes interessadas no 
mundo Bio e sustentável.



Canais de 
COMUNICAÇÃO



Redes sociais 

O poder de comunicação que possui as redes sociais é tal que, quem não 
se posicione nelas, não terá nenhuma presença no mundo bio.

Por isso, oferecemos a possibilidade de posicionar a marca de cada cliente 
nas principais redes sociais como: Facebook, Twitter e Linkedin.

Open Communities

Inserção da sua empresa em nossas communities. Um espaço bidirecional 
onde compartilhamos ideias e experiências que irão otimizar e fortalecer a 
presença online de sua empresa.

Newsletter

Contamos com uma publicação digital informativa distribuída através de 
e-mails. Trata-se de manter uma comunicação ativa entre membros B2Bio 
e compradores. Receber informações sobre notícias de interesse para os 
nossos membros, e replicar para os interessados, incentivando assim, a 
compra de produtos no mercado sustentável.





Blog

Informamos diariamente sobre o mundo ecológico e biodinâmico, já que é 
fundamental para posicionar-se no mercado Bio. 

B2Bio utiliza seu blog para recompilar notícias sobre os diversos setores que 
compõem o nosso website. É uma ferramenta muito útil para estar informado 
de todas as notícias relacionadas com o mundo ecológico e biodinâmico. 

Dentro do blog apresentamos novos produtos ecológicos e biodinâmicos 
de nossos clientes, apresentações de novas empresas ligadas ao setor, 
eventos, etc.

Noticias e/ou comunicados de imprensa

Diretamente relacionada com o blog, temos a informação gerada por 
cada cliente. B2Bio visa dar notoriedade as ações desenvolvidas por seus 
membros através do seu serviço de gestão de notícias e/ou comunicados de 
imprensa.

Oferecemos uma forma rápida e econômica, através da qual nossos clientes 
podem publicar seus comunicados à imprensa relacionados com a sua 
atividade comercial e usá-los da maneira que considerem mais eficaz.

E como adicional, criamos notícias ou realizamos entrevistas que permitam 
melhorar o conceito da marca na rede, que será difundida em todos os 
nossos meios de comunicação social.





Publicidade

Realizamos uma publicidade mais direta através de dois canais:

Banners: fazemos com que o mundo ecológico e biodinâmico seja divulgado 
na web, sendo eficaz na hora de captar clientes.
Os banners são convertidos em espaços criados especificamente para que 
os clientes possam anunciar seus produtos de forma direta.

Promoções: permitir que os potenciais clientes conheçam os produtos.
B2Bio está interessada na promoção de produtos e serviços relacionados 
com o setor ecológico e biodinâmico para agilizar a conexão entre oferta e 
demanda.

Eventos

Organizar e incentivar a participação em eventos, é outra questão que deve 
ser levada em conta. Os clientes B2Bio que organizem eventos para mostrar 
seus produtos ou serviços, podem ter um lugar onde informar sobre estas 
atividades.



www.b2bio.bio

Telf. -  +34 964 680 364
Telf. -  +34 964 227 619
Fax. -  +34 964 050 945

BUSINESS2BIO SOLUTIONS SL
C/Asensi 23, 5

12002 CASTELLON
SPAIN

info@b2bio.bio
www.linkedin.com/company/b2bio
twitter.com/b2_bio
www.facebook.com/business2bio


