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Anuncie / Assine

    

Próximos Eventos

Ter Ago 02, 2011 @10:00 - 06:00

4ª FIBoPs - SP

Ver o Calendário Completo

Pesquisar  

  

Vídeos

Clique aqui para acessar o site do Brazilian
Retail Week - O evento que o varejo pediu.

Newsletter

Preencha seu nome e e-mail para assinar a
newsletter NOVAREJO.

Nome  

E-mail  

Inscrever  

Enquete

Para o bem do varejo, qual é a postura que o
próximo Presidente da República deve
adotar?

Diminuir as taxas de juros e aumentar linha
de crédito para impulsionar crescimento.
Reduzir impostos para frear a informalidade.

Barrar incentivos para a expansão do setor,
que pode se tornar insustentável.
Deixar do jeito que está atualmente.

Votar    Resultados

Cobertura NRF 2011

Pós-evento NRF
A 100ª edição da NRF - National Retail Federation,
o maior evento varejista do mundo, confirmou a
retomada da força do setor nos Estados Unidos e
trouxe uma boa ideia do que podemos esperar
para os próximos anos. Assista aos vídeos do Pós-
evento NRF com quem entende do assunto...

Últimos Comentários

Água de Cheiro acirra a competição ...
Alisson, use nosso serviço Guia do SAC (www.guiadosac.com.br... Leia
mais...
O acrônimo da Apple
Pena que no Brasil os vendedores das Apple Store sejam o opo... Leia
mais...
Água de Cheiro acirra a competição ...
É de imensa insatisfação o que me ocorreu no dia de hoje, so... Leia
mais...
Um perfume que é a sua cara
fer,achei interessante a materia, apenas perfumaria diferenc... Leia mais...

Home

Como fica a segurança na sociedade digital?
Artigos

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 16:53

A imagem do hacker adolescente que invadia sites para mostrar como era bom
foi sendo substituída pela dos crackers, criminosos virtuais que atacam para
obter vantagem econômica

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Brastemp Retrô nas vitrines
Gôndola

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 16:29

Marca traduz conceito de
inovação nas vendas de
seus novos produtos
expostos nas vitrines da
Fast Shop

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Shopper Marketing: saiba como
influenciar o cliente
Dicas

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 18:10

O livro convida os
varejistas a saber quais
as ações de shopper
marketing que podem ser
usadas antes e durante
as decisões de compra
dos consumidores

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Tetra Pak prevê crescimento
de 30% até 2020
Pesquisas e fluxo do varejo

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 15:33

Estudo revela um
aumento no consumo
de produtos lácteos
líquidos em muitos
países, por conta do
crescimento urbano e
do poder de compra

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Itautec investe no varejo
Vendas

TER, 12 DE JULHO DE 2011 11:50

A equipe de trade
marketing da Itautec
criou e desenvolveu
novo conceito com
elementos de PDV

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Sites do Grupo Padrão

Conteúdo  Eventos

Consumidor Moderno

B2B Magazine

Portal Call Center

Guia do Sac

 

CCMCC - Congresso Consumidor Moderno de Crédito e Cobrança

Conarec - Congresso Nacional das Relações Empresa Cliente

BRWeek - Brazilian Retail Week

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente

 

Prêmio Intangíveis Brasil - PIB

Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center

Seminário "O Brasil que encanta o cliente"

 
Copyright © 2010 CM NOVAREJO. Todos os direitos reservados.

 

Notícias

Consumo colaborativo: DescolaAí, um site de
compras ao contrário

A Guerra dos Roses e o Pão de Açúcar

GBarbosa amplia sua presença no ambiente digital

Mais de sete milhões de itens são registrados

Para refrescar as famílias e reforçar a marca

Em breve Carrefour pode ter uma resposta

Compras no metrô pode ser um bom negócio

Flickr NOVAREJO Twitter NOVAREJO

NOVAREJO

Entre na Conversa

Compras no metrô pode ser um bom negócio
Na Coreia do Sul, estação de metrô é palco de projeto de compras via
código QR

novarejo Franchising: instrumento de expansão dos negócios
http://bit.ly/ntCt63
13 horas Responder

novarejo Danette aposta nas mídias sociais http://bit.ly/oPE5bL
13 horas Responder

novarejo Ranking das maiores fanpages brasileiras no Facebook
http://bit.ly/nkFffp
13 horas Responder

novarejo Rede Bob´s lança hoje linha gelada YogoBob´s
http://bit.ly/n7uEe8
13 horas Responder

novarejo O melhor do Varejo no melhor momento da econimia.
Ficar de fora é perder negócio http://bit.ly/pHdtAY #brweek
13 horas Responder

HOME INSTITUCIONAL PONTO DE VENDA VAREJO EM FOCO CAPITAL HUMANO INOVAÇÃO SEU ESPAÇO CONTATO
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Varejo em Foco | Mais Lidas

Ranking das maiores fanpages brasileiras
no Facebook
O que leva o cliente a usar um cartão de
crédito?
O famoso “vai dar em pizza” nunca faturou
tanto
Como NÃO atender o seu cliente online
Preço médio da refeição em SP sobe
acima da média nacional
Vendas recuam em supermercados
Intenção atual do consumo paulista
Vendas massificadas no varejo

Informe Publicitário

 

 

Vídeos

Clique aqui para acessar o site do Brazilian
Retail Week - O evento que o varejo pediu.

Newsletter

Preencha seu nome e e-mail para assinar a
newsletter NOVAREJO.
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E-mail  

Inscrever  
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Cobertura NRF 2011

Pós-evento NRF
A 100ª edição da NRF - National Retail Federation,
o maior evento varejista do mundo, confirmou a
retomada da força do setor nos Estados Unidos e
trouxe uma boa ideia do que podemos esperar
para os próximos anos. Assista aos vídeos do Pós-
evento NRF com quem entende do assunto...

Últimos Comentários

Água de Cheiro acirra a competição ...
Alisson, use nosso serviço Guia do SAC (www.guiadosac.com.br... Leia
mais...
O acrônimo da Apple
Pena que no Brasil os vendedores das Apple Store sejam o opo... Leia
mais...
Água de Cheiro acirra a competição ...
É de imensa insatisfação o que me ocorreu no dia de hoje, so... Leia
mais...
Um perfume que é a sua cara
fer,achei interessante a materia, apenas perfumaria diferenc... Leia mais...

Home   Varejo em Foco

Shopper Marketing: saiba como influenciar o cliente
Dicas

ESCRITO POR REDAÇÃO   

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 18:10

O livro convida os varejistas a saber quais as ações de shopper marketing que
podem ser usadas antes e durante as decisões de compra dos consumidores

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Como fica a segurança na
sociedade digital?
Artigos

ESCRITO POR EDUARDO LANNA   

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 16:53

A imagem do hacker
adolescente que invadia
sites para mostrar como
era bom foi sendo
substituída pela dos
crackers, criminosos
virtuais que atacam para

obter vantagem econômica

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

A Guerra dos Roses e o
Pão de Açúcar
Artigos

ESCRITO POR CARLOS STEMPNIEWSKI   

TER, 12 DE JULHO DE 2011 15:51

Nesta nova versão os
atores são Jean-Charles
Naouri versus Abílio
Diniz. Ambos com gênio
forte e um histórico de
desentendimentos

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Tetra Pak prevê
crescimento de 30% até
2020
Pesquisas e fluxo do varejo

ESCRITO POR REDAÇÃO   

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 15:33

Estudo revela um
aumento no consumo
de produtos lácteos
líquidos em muitos
países, por conta do
crescimento urbano e
do poder de compra

Leia mais...  Adicionar novo comentário

 

Franchising: instrumento
de expansão dos
negócios
Artigos

ESCRITO POR NA RI LEE CERDEIRA   

SEG, 11 DE JULHO DE 2011 12:18

É comum, em um
contrato de master
franchising ser exigido
que o master
franqueado instale e
opere com sucesso
algumas unidades

próprias, antes de iniciar a expansão com
subfranquias

Leia mais...  Adicionar novo comentário
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Sites do Grupo Padrão

Conteúdo  Eventos

Consumidor Moderno

B2B Magazine

Portal Call Center

Guia do Sac

 

CCMCC - Congresso Consumidor Moderno de Crédito e Cobrança

Conarec - Congresso Nacional das Relações Empresa Cliente

BRWeek - Brazilian Retail Week

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente

 

Prêmio Intangíveis Brasil - PIB

Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center

Seminário "O Brasil que encanta o cliente"
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Cobertura NRF 2011

Pós-evento NRF
A 100ª edição da NRF - National Retail Federation,
o maior evento varejista do mundo, confirmou a
retomada da força do setor nos Estados Unidos e
trouxe uma boa ideia do que podemos esperar
para os próximos anos. Assista aos vídeos do Pós-
evento NRF com quem entende do assunto...
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Shopper Marketing: saiba como influenciar o cliente
Avaliação do Usuário:  / 0 

Pior Melhor Avaliar

Dicas

ESCRITO POR REDAÇÃO   

QUA, 13 DE JULHO DE 2011 18:10

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

Acaba de chegar ao mercado, pela Editora Atlas, o livro "Shopper
Marketing - A nova estratégia integrada de marketing para a conquista
do cliente no ponto de venda", escrito por Rafael D’Andrea (fundador da
ToolBoxTM - Métricas de Ponto de venda), Matheus Alberto Cônsoli
(sócio da Markestrat - Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e
Estratégia) e Leandro Angotti Guissoni (associado da Markestrat).

Com foco no varejo e na indústria ligados ao marketing no PDV, a
obra traz à discussão temas como: a importância de influenciar o
shopper (nome designado ao consumidor no ato da compra) antes e
durante a compra, com destaque para a sua relação com a marca. 

Além disso, os autores entendem que a tecnologia não pode ser usada
apenas como um veículo, mas também como uma ferramenta essencial na prática
do shopper marketing, reforçando que as marcas precisam saber diferenciar o

shopper do consumidor na hora de implantar as ações de marketing. 

Partindo desses conceitos,  o livro discorre sobre a jornada de compras, a mente do shopper e o seu
comportamento no PDV, e traz reflexões sobre como planejar a execução das ações e estratégias colaborativas
para melhorar essas experiências.  

Dica

No site www.trademkt.net, lançado em conjunto com o livro (que também é encontrado na versão e-book para
download), os autores oferecem ao leitor a oportunidade de ampliar a discussão sobre o tema. São
apresentados textos complementares, cases e vídeos. 

Lançamento da Editora Atlas:

Local: Livraria Cultura do Shopping Market Place - Av. Chucri Zaidan, 902 (SP)

Data: 28 de julho

Horário: das 19h às 21h30

Preço: R$ 46
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