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Por que eu decidi criar o projeto;
O porquê da marca;

Como está o mercado neste momento;
O que tem de diferente no Greenn;
O que você pode esperar
do Greenn para o futuro.

Uma carta aberta, por Rafael Wisch.
Fundador do Greenn e CEO G Digital

Simples, Conectado, Crescimento, Sustentável!

início

“Este é um dia que eu espero há mais
de 1 ano e sonho há muitos…
Desde que começamos a G Digital em 2014,
nós contribuímos muito com o ecossistema
do marketing digital brasileiro. Vários, dos
maiores players existentes, iniciaram suas
jornadas aqui.
A G Digital = “Grow in Digital”
nasceu obcecada pelo “Simples”.
As perguntas que sempre fizemos e
fazemos são:
Como podemos tornar o marketing digital
mais simples?
Como podemos fazer os processos ficarem
mais conectados?
Como podemos fazer a experiência ser
melhor para o usuário?
E…
Como podemos fazer o usuário usar as
ferramentas de maneira prazerosa e
até divertida? (Esta, é mais difícil, mas
conseguimos algumas vezes).

"Tivemos
derrotas que
serviram
para evoluir e
vitórias que nos
ajudaram a ir
mais longe."

São vários clientes em mais de 40 países que estão usando,
crescendo e evoluindo conosco. Criamos ferramentas de
funil de vendas, criador de páginas, e-mail marketing, CRM,
integrações com WhatsApp, Facebook e muito mais.
No quebra-cabeça de um negócio digital, existem várias
tecnologias que precisam ser encaixadas e uma peça
necessária depois de passar pelos processos de marketing e
vendas da G Digital, é uma solução de pagamentos.
Durante nossa jornada, algumas soluções de pagamento se
consolidaram e eu tive a oportunidade de acompanhar este
crescimento e participar deles.

A Hotmart, por exemplo, é uma empresa em que
fomos clientes black lá no “comecinho”. E hoje, é um
privilégio vê-la se tornando um Unicórnio Brasileiro.
A Eduzz que, provavelmente, fomos a 1ª empresa
parceira, onde também nos tornamos clientes black,
indicamos muito durante anos e acompanhar o
crescimento dela, é inspirador!
E nesta, eu tive a grande oportunidade de me tornar
amigo do fundador, o gênio, “Eugênio”. Um cara que
eu tenho imenso carinho, que me ensinou muito e que
sou muito grato.
E várias outras soluções que vêm crescendo e
ajudando muitos empreendedores.

Vivendo, usando, indicando e sendo um amante da tecnologia
como sou, eu comecei a sentir a necessidade de expressar uma
solução diferente, “da nossa maneira SIMPLES de pensar”.
Claro que realizar esse sonho não seria uma jornada fácil.

Apesar de nossa experiência em lidar com disparos de milhões
de e-mails por mês, garantir que mais de 100.000 páginas e

sites fiquem no ar, lidar com dinheiro é uma tarefa muito, mas
muito mais complexa.

A complexidade da tarefa e o alto investimento necessário, se
tornaram pequenos perto do nosso desejo de contribuir com o
mercado com uma solução “DIFERENTE”...

time
Montamos uma equipe FODA,
extremamente engajada, com
“TESÃO” de fazer as coisas
de um novo modo. Pessoas
dispostas a lidar com tarefas
altamente complexas, dispostas
a trabalhar mais e entregar mais.

E agora, já se
passou 1 ano…

Afirmo categoricamente que, para mim, o líder Allan que
teve um papel fundamental nessa jornada e os outros
integrantes do time, foi o ano profissional mais difícil
de nossas vidas. Precisávamos criar algo que fosse bom
comparado aos líderes de mercado, mas diferente e ao
nosso modo “SIMPLES” de pensar…
Como pode imaginar, é um desafio grande demais para
1 ano, mas nós demos passos significativos para iniciar no
mercado em breve e ser uma das melhores opções para
todos os empreendedores digitais, iniciantes, avançados
e, em especial, para os clientes G Digital.

Chegou a
Hora de Te
Apresentar...

É um prazer apresentar a você hoje dois
novos integrantes da família G Digital:

1º

a plataforma de
pagamentos mais
Simples que você
vai conhecer;

Uma plataforma completa de vendas com pagamentos (cartões,
dois cartões, Pix, Paypal, Boleto), assinatura, co-produção,
afiliação, integrações, order-bump, upsell, webhooks e muito
mais, “ao nosso modo Simples de Pensar e Fazer”.
Estamos fazendo o beta do Greenn desde agosto do ano passado,
com o cliente 1 que é a própria G Digital. Já superamos diversos
desafios como grandes lançamentos, assinaturas, múltiplos 7
dígitos de faturamento e chegamos na etapa final.
Muito em breve acontecerá o lançamento oficial do Greenn para
convidados e estou muito ansioso para compartilhar contigo
tudo que fizemos.

2º

a plataforma de
Membros com
experiência WOW para
você e seus Alunos!

Este produto foi um dos mais gostosos de trabalhar que já
produzimos, pois nós fomos pioneiros no mercado de área
de membros no Brasil com o G Members, que chegou a ter
mais de 1 milhão de alunos, depois foi descontinuado por
estratégia interna de foco em 2018.
O Greenn.Club “Club como chamamos”, foi uma maneira
de honrar o que construímos no G Members trazendo o
melhor que fizemos lá atrás, com o melhor que existe hoje,
fazendo o filho superar o pai e se tornar um dos produtos
mais bonitos que eu já vi…
Logo você irá conhecer!

Você vai se surpreender em breve com
tudo que fizemos, mas agora deixa eu
responder uma pergunta final:

Por quê “Greenn”?
Queríamos um nome que fosse
simples, que se conectasse com
nosso propósito e que estivesse
preparado para ser “global”.
Começou como o codinome do
projeto internamente, algo não
proposital, até que quando surgiu
a necessidade de buscarmos um
nome, não encontramos nada que
se conectasse mais que “Verde”.
O Sucesso desse projeto será
nossa forma de manifestar

“Save the Green n nnn”!!!
O verde vai ser nossa causa como empresa e a
sustentabilidade nossa escada a ser subida dia após dia.
Verde também é o significado de outras palavras que
são importantes para nós: O Crescimento (que tanto
falamos), a Esperança e claro o Din-Din $$...

Então Greenn nasce para propor:

Simples,
Conectado,
Crescimento,
Sustentável!

Se você acredita que é
possível crescer sem destruir,
prosperar sem ferir, se
superar a cada dia e fazer o
mundo um lugar melhor um
pouco a cada dia...
Aqui é o seu lugar!
Tecnologia de ponta e Visão de Futuro,
isso é Greenn, isso é família G.”
Por Rafael Wisch, fundador do Greenn e CEO G Digital.

Em Breve ! #prepareseparafazerparte #dointeriorpromundo

