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Como
1. A empresa deve conhecer realmente seu consumidor. Você tem que
saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. Saber quais são as
dores, interesses, comportamento e, se possível, sonhos deles;

2. É se certificar de que a sua empresa proporciona uma boa experiência
de compra para o consumidor. Antes de pensar sobre isso, você precisa
ter certeza de que conhece muito bem seu público- alvo. Se debruce
sobre a jornada de compra do consumidor. Você precisa saber como ele
chegou até você, o que ele busca,
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Como

• Conhecendo o seu consumidor e entendendo seu comportamento,

é hora de você comunicar sua empresa ativamente. O que você vai

contar sobre ela para ele? Como isso será feito? Ele tem interesse

nessas informações? Em que ambientes você pode alcançar seu

consumidor? Ele está em quais redes sociais? O que ele lê?
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• Aposte em boas histórias;

• As redes sociais são fundamentais;

• Crie espaços de diálogo com o consumidor;
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TESTE DE ANÚNCIOS
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Alunos vão se organizar em equipes: analistas de anúncios publicitários;

Serão apresentados dois anúncios de marcas similares (produtos do
mesmo setor);

As equipes responderão questionário são avaliação das equipes sobre cada
um dos anúncios;
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• Duas empresas que produzem preservativos e produto exposto são
camisinhas;

• Obs: Avaliem de forma fria, técnica, com foco e profissionalismo, estes
critérios serão avaliados pelos Professores Presenciais;

• Essa é uma tarefa de mercado, requer unicamente: um parecer da equipe
sobre a mensagem;
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Vídeo 1

Marca Durex de preservativos:

https://www.youtube.com/watch?v=d6VPUTtuKuk;
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Marca Jontex de preservativos:

https://www.youtube.com/watch?v=4w3sy49SEGA;

Vídeo 2

10



1. Desta série de anúncios apresentada, qual dos dois chamou mais a atenção?

2. Por que preferiu este?

3. O que mais chamou a atenção: apelo ou roteiro?

4. Considera convincentes as informações contidas no anúncio?

5. Considera o anúncio fácil de compreender?

6. Considera necessária mais inclusão de informações ou conteúdo é bem
explícitos?

7. Dos anúncios apresentados: dê nota de 0 a 10;
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8. Ao ver esse anúncio, qual a sensação?

9. Que associações mentais você fez ao analisar esse anúncio?

10. Já havia visto esse anúncio antes?

11. Produto anunciado atende alguma necessidade de mercado?

12. É uma marca:

a) De prestígio;

b) Solução para um problema;

c) Solução eterna;
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