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SUCESSO COMPROVADO
o mês de julho uma 
de nossas principais 
iniciativas foi ir ao 

encontro de empresários 
locais, para ouvir suas opi-
niões em relação as edições 
já realizadas da Feira Caco-
al Liquida, que esse ano vai 
acontecer nos dias 10 e 11 
de setembro. Quem já par-
ticipou, confirma o êxito do 
evento. Suas opiniões estão 
sendo divulgadas em nossas 
redes sociais.  
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Imagem ilustrativa. Lucas Borghi encerra o tema ecommerce.

palestrante Thiago 
Varejo é outro que 
recomenda a parti-

cipação na Cacoal Liqui-
da. Em vídeo divulgado em 
nossas redes, ele fala sobre 
os resultados que esse even-
to pode proporcionar aos 
participantes. Também dá 
dicas sobre a melhor forma 
de apresentar seus produtos.

O
Recado de quem
entende do assunto
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O ECOMMERCE E AS SUAS 
VANTAGENS

segundo encontro 
do Projeto Café + 
CDL Pratas da Casa, 

realizado no dia 20 de julho, 
também foi um sucesso. O 
bate papo, com o tema Ges-
tão de E-commerce, foi diri-
gido pelo empresário Lucas 
Borghi, CEO da Amazônia 
New Face Cosméticos e di-
retor da CDL Jovem. Foram 
abordados temas como o 
funcionamento, as vanta-
gens e o avanço do comér-
cio eletrônico.
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divulgação de produ-
tos e serviços ofereci-
dos pela CDL Cacoal, 

também fez parte das ações 
trabalhadas durante o mês 
de julho. Confira as vanta-
gens do Certificado digital 
SPC, grande aliado para a 
gestão da sua empresa.

Um grande aliado
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CUSTO DE AQUISIÇÃO DE 
CLIENTE

ntre os temas abordados durante o mês, está também o Cus-
to de Aquisição de Clientes (CAC). Acompanhar esse custo 
é muito útil para mensurar a lucratividade da sua empresa e 

medir os resultados das estratégias de marketing digital. A fórmu-
la para o cálculo é simples:

CAC = Investimentos em determinado período 
Novos clientes adquiridos.

gora que você já sabe 
calcular o seu CAC, 
que tal conhecer al-

guns caminhos que podem 
baixar o custo do negócio. 
Acompanhe nossas redes 
sociais.
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s vantagens do Car-
tão CDL Benefícios 
também foram di-

vulgadas durante o mês. O 
cartão surgiu como uma 
ferramenta que pode apoiar 
o crescimento do seu esta-
belecimento e também for-
talecer a economia local.

Mais benefícios
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SCORE DE RECUPERAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

utro produto trabalhado por nossa equipe foi o Score de 
Recuperação PF, grande aliado do segmento comercial na 
análise de consumidores, no que diz respeito a probabili-

dade de pagamento de dívida. Procure a CDL Cacoal e sabia mais.
O
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