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Livro aborda nova estratégia na
conquista do cliente no ponto de
venda

Proprietário da Cacau Show declara
que empresa não está à venda

Alimentos, bebidas e serviços
puxaram inflação, segundo Ipea

últimas notícias

Toddynho agora em versão light

Vonpar Alimentos lança nova embalagem do creme de leite Mu-Mu

Brasil Foods coloca Excelsior à venda

Harald patrocina o 7º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Ceratti prevê crescimento de 28% no volume de vendas dos presuntos
crus espanhóis

Exportações de balas e confeitos crescem 17%

Ice Cola faz parceria para premiar consumidor

mais noticias
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mais notícias de livros

1. Livro aborda nova estratégia na conquista do cliente no ponto de venda

2. Editora Gente lança obra sobre como herdar empresa e aumentar seu
valor

3. Gouvêa de Souza lança 3ª edição de Data & Varejo

4. Novo livro da GS&MD aborda impactos do consumo consciente no
mercado

5. Fusões frequentes incentivam Fiesp a lançar cartilha de direito
concorrencial

mais notícias

livros

Livro aborda nova estratégia na conquista do
cliente no ponto de venda

Da redação

22/07/2011

Divulgação

Dirigida a profissionais do varejo e da indústria ligados ao marketing no ponto de
venda (PDV),  o livro Shopper Marketing - A nova estratégia integrada de
marketing para a conquista do cliente no ponto de venda, de autoria de Rafael
D’Andrea, Matheus Alberto Cônsoli e Leandro Angotti Guissoni, será lançado no
próximo dia 28, na Livraria Cultura, no Market Place, traz à discussão temas
como a importância de influenciar o shopper (como é designado o consumidor no
ato da compra) antes e durante a compra, com destaque para a relação deste
com a marca.

No livro, os autores entendem a tecnologia não só como um veículo, mas como
uma ferramenta essencial na prática do shopper marketing e reforçam que as
marcas precisam saber diferenciar o shopper do consumidor, uma vez que
exigem ações de marketing diferentes para cada grupo.

Partindo do conceito e origem do termo shopper marketing, comportamento e
variáveis que influenciam o shopper, assuntos abordados no capítulo inicial, a
publicação discorre sobre a jornada de compras, a mente do shopper e o
comportamento no ponto de venda. Traz ainda reflexões sobre como planejar a
execução das ações orientadas ao shopper (Criando a organização centrada no
shopper) e estratégias colaborativas para melhorar sua experiência. A obra
finaliza com Shopper Marketing: o que vem agora?, capítulo dedicado à
execução e às perspectivas para as ações orientadas ao shopper. 
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