
META: 

Se você é dono de loja e quer uma ajudinha para aumentar o faturamento, aumentando 

também a quantidade de clientes, esse artigo é ideal para você! Confira três dicas que 

vai te ajudar muito a alavancar o seu faturamento. 

 

3 dicas de marketing digital para 

donos de lojas

 
 

As vendas de sua loja andam de mal a pior e você não faz ideia de como reverter essa 

situação complicada? 



 

Infelizmente essa é a realidade da maioria dos vendedores do Brasil, um país onde o 

empreendedor é desvalorizado e visto como vilão. 

 

Esse é um dos motivos pelo qual o marketing digital vem crescendo muito ao longo dos 

anos, pois é a melhor forma de melhorar um negócio, seja lá qual o nicho que ele faz 

parte. 

 

Portanto, se você passa por dificuldades, se acalme, hoje você vai conhecer 3 dicas 

matadoras do marketing digital que irão te tirar do aperto. 

 

3 dicas para você subir mais um nível da sua loja 

(garantidas)! 

 

 

1. Aproveite o máximo das redes sociais 

 

Criar um bom marketing digital sem utilizar as redes sociais é praticamente impossível 

e pode fazer com que você perca muito dinheiro. 

 

Por isso é muito importante que você explore o máximo do potencial de cada uma 

delas, pois assim consegue encontrar um número gigante de pessoas de maneira 

orgânica ou paga. 

 



As 5 melhores opções de mídias sociais para o marketing digital e 

suas vantagens 

 

Facebook 

 

O Facebook é a primeira opção pois tem o potencial de atingir um número bem grande 

de pessoas, já que se trata da mais famosa rede social. 

 

Você pode conseguir muitos seguidores e clientes anunciando dentro dessa 

plataforma, mas para isso é preciso saber atingir as pessoas interessadas no seu 

negócio, caso contrário não vai dar certo. 

 

Crie uma página para sua loja, faça boas publicações, bons anúncios de produtos e é 

claro, mantenha uma boa relação com seu público respondendo comentários e 

dúvidas. 

Instagram 

 

A mídia social perfeita para deixar o cliente salivando de desejo pelo seu produto com 

certeza é o Instagram.  

 

Digo isso porque o Instagram é direcionado a fotos, e a melhor maneira de chamar 

atenção das pessoas na internet é com imagens e vídeos. 

 

Poste fotos e vídeos de qualidade que sirva de isca para todos que verem comprarem 

seu produto. 



Twitter 

 

O twitter possui um público menor e publicações mais limitadas, é verdade, mas você 

pode usar isso ao seu favor! 

 

Como você tem poucas palavras para descrever seu serviço, faça isso da melhor forma 

utilizando frases bem diretas e chamativas, que desperte curiosidade e chame o leitor 

para a ação! 

Snapchat 

 

O Snapchat não é muito recomendado no meio dos negócios, é verdade, mas você 

pode sim utilizá-lo, principalmente para melhorar o relacionamento com seu público e 

seus clientes. 

 

Poste vídeos e fotos criativas relacionadas ao seu nicho de negócio ou até mesmo sua 

empresa, garanto que terá boas chances de sucesso se souber fazer isso bem. 

Pinterest 

 

Uma rede social não utilizada para vendas diretas, mas sim para buscar inspirações. 

 

Pesquise publicações relacionadas ao seu tipo de negócio e busque se inspirar no que 

você encontrar de melhor no Pinterest. 

 

Parece inusitado, mas é uma ótima forma de trabalhar a criatividade e buscar novas 

ideias que podem mudar completamente o rumo da sua carreira (de maneira positiva, é 

claro). 



2. Crie um blog especializado no seu nicho de vendas 

 

A criação de um blog é sempre uma opção muito viável para quem deseja trabalhar 

com vendas na internet, por isso essa dica faz parte do nosso top 3. 

 

Se você não é bom em escrever artigos, pode pesquisar um pouco mais sobre como 

escrever para a internet sem necessariamente se tornar um especialista, mas se 

preferir, pode contratar um profissional para fazer isso por você. 

 

Produza conteúdos relevantes 

 

Para fazer com que seu blog cresça e consiga um número grande de pessoas que 

acompanham suas publicações, é necessário que seus conteúdos sejam de alta 

qualidade. 

 

Não tenha medo de compartilhar seu conhecimento, poste conteúdos ricos em 

informações e fáceis de serem lidos e absorvidos pelas pessoas comuns. 

 

SEO é tudo 

 

Para quem não sabe, SEO é uma forma de otimizar os conteúdos para que a 

publicação fique no topo do buscador do Google. 

 

É muito importante que você conheça um pouco no começo sobre SEO e vá 

aprimorando seu conhecimento sobre o assunto, já que é fundamental para a 

continuidade do seu blog. 

 



Existem diversas técnicas de SEO que podem (e devem) ser utilizadas dentro do seu 

blog. 

 

3. Se preocupe com o cliente 

 

 
Ao se preocupar com o cliente, você faz com que eles confiem cada vez mais no seu 

serviço, pois se sentem seguros e acolhidos. 

 

Pode parecer bobo, mas muitos negócios simplesmente não funcionam pois o dono só 

pensa em si próprio e no lucro que conseguirá no final do mês, esquecendo do mais 

importante nisso tudo. 

 

Já aplicou alguma dessas técnicas no seu marketing digital? Comente abaixo o 

resultado e até a próxima! 

https://www.aldeia.cc/marketing/seo-veja-as-principais-tecnicas-para-aplicar-no-seu-site/

