
META: 
Pare de perder dinheiro não aproveitando o que o meio digital pode te oferecer! Leia 
este conteúdo e aprenda, de uma vez por todas, a fazer uma campanha atrativa de 
marketing digital para a sua loja!  

 
Aprenda a fazer uma campanha 
atrativa de Marketing Digital para sua 
loja

 
 
Você utiliza a internet para conseguir clientes dentro do seu negócio? Se sua resposta 
for “não”, eu tenho uma péssima notícia para te dar: Você está perdendo MUITO 
dinheiro!  
 



Nos tempos atuais é quase impossível manter uma loja em funcionamento contando 
apenas com o estabelecimento físico, sem utilizar do marketing digital. Altos impostos e 
uma crise terrível toma conta do Brasil, e é preciso ser inteligente para fugir de 
situações apertadas. 
 
Para isso, é muito importante que você utilize o marketing digital para sua loja, se ela 
for apenas virtual, não preciso nem dizer que é o único método de conseguir clientes. 
 
Mas, nem sempre é fácil. Fazer uma campanha digital para lojas é uma tarefa que 
exige uma construção muito boa de marketing digital, o que nem sempre é bem feito 
pela maioria. 
 

Aprenda agora como conseguir criar uma boa campanha de 
marketing digital para varejo

 
 

Demonstre autoridade no seu nicho 
 



Para que você passe uma boa confiança para seus futuros clientes, é preciso mostrar 
que você realmente entende do que está falando. 
 
Fale com autoridade e certeza de que você oferece um serviço de qualidade. Dessa 
forma as pessoas terão mais confiança para comprarem seus produtos. 
 
Além de demonstrar que você tem autoridade, também é importante mostrar que sua 
marca tem autoridade! 
 

Transmita segurança para o leitor 
 
Pense comigo, você gasta seu dinheiro com o que considera suspeito? Alguma vez na 
vida talvez, mas tenho certeza que dificilmente acontece, por isso é importante saber 
como fazer com que as pessoas fiquem seguras quanto ao seu serviço oferecido, para 
que assim você consiga vendê-lo. 
 
Apenas falar bem do produto não é o suficiente nessa etapa, é necessário saber 
argumentar bem e mostrar o por quê do seu serviço ser o melhor, mas sem forçar para 
que não fique chato e inconveniente. 
 
Um cliente não se tornou um cliente sem confiar em você. Por esse motivo, é preciso 
que você faça com que as pessoas se sintam seguras quando pensam em comprar do 
seu produto, caso contrário você jamais conseguirá vendê-lo. 
 
Compartilhe informações de clientes que já compraram seus produtos e ficaram 
satisfeitos. Futuros clientes tendem a confiar no que outros consumidores falam, por 
isso essa estratégia é ótima. 
 

A formula perfeita do marketing digital 
 
Não é fácil controlar tudo dentro da sua estratégia de marketing digital para que fique 
no mais perfeito equilíbrio, mas existe uma fórmula que chega perto de deixar tudo 
impecável! Estou falando da fórmula do 70/20/10. 
 
É separada em 3 partes: 
 



70% do conteúdo é feito com informações seguras, ou seja, pode ser notícias, dicas, 
tudo que não se aproxime tanto do produto que deseja vender, mas sim da informação 
que o nicho dele está envolvido. 
 
20% do conteúdo são mensagens um pouco mais arriscadas que o normal, ou seja, 
que busquem atrair o público que está com algum problema (que no caso seu produto 
ou serviço seja a solução). É a parte que foca no conteúdo gerado pelo usuário. 
 
Os 10% que sobraram fazem parte das mensagens arriscadas, essas que buscam a 
venda direta do seu serviço oferecido. 
 
É importante que apenas uma pequena parte seja direcionada para atração e a menor 
parte para vendas diretas, dessa forma fica muito mais fácil transformar as pessoas em 
clientes, sem afastá-las com propagandas e mensagens que buscam a venda o tempo 
todo, esse tipo de conteúdo não funciona. 
 
Ao utilizar essa fórmula, os contatos que você capturar tem uma chance muito maior de 
adquirirem o que você pretende vender, pois seu produto passa a ser visto como a 
solução perfeita para o problema que aquela pessoa tem, mesmo que o problema nem 
seja tão grande, a estratégia faz com que ele pareça ser maior do que é, sem apelar 
para tentativas baratas e forçadas de venda. 
 

Saiba atrair o público 
 
A persuasão é uma ferramenta que você precisa ter dentro de si para que seu 
marketing digital dê certo! 
 
Saiba criar curiosidade nas pessoas, atraí-las com palavras persuasivas que chamem 
atenção e consigam cliques! 
 
Se você não souber fazer isso, nem terá a chance de mostrar seu produto, pois não vai 
parecer interessante para ninguém. 
 

Venda uma solução, não um produto 
 



Essa é um dos principais pensamentos que você deve ter na hora de pôr em prática a 
campanha digital para sua loja. 
 
Vender uma solução vai muito além do produto em si, vender uma solução significa 
vender a ideia de que o que você tem a oferecer é justamente o que a pessoa mais 
precisa naquele exato momento! 
 
Fazer com que as pessoas sintam a necessidade de comprar seu produto não pelo 
produto, mas pelo que ele tem a oferecer a elas, e isso tem a ver com sentimento e 
emoção que aquilo pode causar. 
 
Curtiu o conteúdo? Compartilhe nas redes sociais! 
 
 
 
 
 


