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Mais proximidade com o seu público

Sucesso na estratégia

Mídias sociais que fazem mais sucesso:

O sucesso da sua estratégia de
Marketing Digital depende de você
entender e acompanhar as métricas
disponíveis nas redes sociais. Elas
serão suas grandes aliadas para
atingir seus objetivos.

para empreendedores independentes

A tecnologia tornou-se essencial para o dia a dia
do empreendedor independente, não é mesmo?
Agora, os aplicativos de comunicação e as redes
sociais facilitaram o relacionamento e ajudaram a
atrair novos clientes.
Se você ainda não os utiliza, não perca a chance
de vender mais. As redes sociais são as melhores
opções para uma comunicação com o seu
público que quer saber mais sobre produtos e
serviços com que você trabalha.

Facebook

Twitter

Gerar
reconhecimento
de marca

Estabelecer
um canal para o
atendimento do
público

Monitorar a
concorrência e
Benchmarking

Aumentar
as vendas e
conquistar
novos clientes

Gerar conexão
com o público

Tik Tok

Whatsapp

Recomendamos que você crie uma conta
comercial, pois oferece benefícios como:

01

Avaliação
do desempenho
da sua conta

02

03

Análises dos
Engajamento
melhores horários
das
de publicações
publicações

Os algoritmos dessas plataformas são
responsáveis por interpretar:

04

Sem limites
de seguidores

Fique ligado

Compartilhe experiências!
As redes sociais permitem a interação com qualquer
pessoa do mundo! Compartilhar experiências, fotos
e vídeos, usar mensagens privadas e tirar dúvidas
devem sempre ser feitos mantendo o proﬁssionalismo.
Elas contribuem igualmente para:

Instagram

Seja lembrado
sempre!

Honestidade
em primeiro
lugar!

Comportamento
de consumo

Frequência de
visualização

Interação com
um tipo de
conteúdo

IMPORTANTE
Sempre se
identiﬁque
como
empreendedor

Use imagens
e relatos que
retratem a sua
realidade
3

Não prometa
resultados
milagrosos

Crie um usuário
simples e fácil
de memorizar

Mantenha a
informação
sempre
atualizada

Avaliar resultados
com frequência

Respeitar regras das
plataformas

Respeitar o Código de
Ética da ABEVD

GUIA DE

comunicaçãodigital
Publicações

Faça de suas publicações o
seu reﬂexo e da empresa

Acompanhe todo o processo
de venda e pós-venda
Mantenha contato e fortaleça
o vínculo com o seu cliente

Aprove antes o conteúdo
com a empresa que você
representa
Busque imagens livres de
direitos autorais

Um aspecto importantíssimo
para o sucesso da sua empresa é
o atendimento. Este é um ponto
de contato direto com o cliente e
é o seu momento de encantá-lo.
Seja via e-mail, chat, WhatsApp
ou redes sociais, o atendimento
deverá ser sempre humanizado.

As publicações não substituem
o contato humano, elas são um
meio para você criar relações.

para empreendedores independentes

Imagens e vídeos falam mais
que qualquer texto, use e
abuse!

Atendimento ao cliente

Gestão de Vendas

Dedique o tempo necessário
para responder dúvidas e
necessidades
Compartilhe conhecimento e
responda de forma oportuna

Atendimento ao cliente

Linguagem respeitosa e acessível

Com o avanço da tecnologia os
atendimentos automatizados estão cada
vez mais em alta. Os famosos chatbots
e assistentes virtuais estão presentes no
cotidiano de empresas e consumidores,
economizando tempo e esforço. No
entanto, até que ponto isso é satisfatório
para o seu cliente? Saiba avaliar quando
um atendimento automatizado ou um
atendimento personalizado será necessário,
pois nem sempre respostas prontas
conseguem resolver todas as questões
e o cliente pode entender como descaso
da empresa em realizar o atendimento de
forma efetiva.

A Venda Direta se baseia em
relacionamento, e toda relação se
inicia com respeito.
Portanto, estabeleça uma relação
saudável com todos.

Usar uma
linguagem coloquial

São proibidas
linguagens de baixo calão
“os “palavrões”
Não é permitido difamar
empresas ou outros
empreendedores

Saiba separar o pessoal
do proﬁssional

Saiba compreender os
problemas e as dúvidas dos
seus clientes e dê respostas
assertivas e diretas

Não seja
evasivo e raso

Faça com que a pessoa do
outro lado se sinta ouvida e
compreendida

Não deixe o seu cliente
esperando a sua resposta por
um longo tempo

Limites e privacidade
Não seja envazivo
aos clientes que não
demonstraram interesse

Escolha bons horários,
para o atendimento,
preferencialmente comerciais

Apresente-se incialmente
como empreendedor
independente

Proteja a privacidade de
seus consumidores e não os
exponham. Caso queira fazer
uma publicação com um
depoimento de satisfação, peça
permissão para o consumidor e
escreva ou fale exatamente as
palavras dele.
Apresente a empresa e o
produto/serviço que você
representa
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(11) 5042 0587

(11) 96413 2924

/associacaoabevd

/company/abevd

/abevdiretas

/abevdonline

www.abevd.org.br

