
PLANO COMERCIAL



As vendas do comércio durante a semana do Dia dos Pais tiveram no ano de 2019 um aumento de 0,8%, na comparação com o período equivalente ao ano
anterior, segundo pesquisa da Serasa Experian.

"Neste ano (2019), depois de duas quedas consecutivas apresentadas nos Dia das Mães (-1,8%) e Dia dos Namorados (-2,9%), o indicador volta a crescer com
as vendas de Dia dos Pais", destaca a pesquisa.

A melhor forma de conseguir bons resultados de vendas não só no dia dos pais mas em qualquer época do ano é ter uma boa propaganda.

Excelente Oportunidade

ACESSE A PESQUISA

As categorias de produtos mais vendidas para a data foram:

Perfumaria/ Cosméticos/ Saúde: 18,3%;

Moda/ Acessórios: 17,8%;

Casa/ Decoração: 11,4%;

Eletrodomésticos: 9,6%;

Telefonia/ Celulares: 6,2%.

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/13/vendas-de-dia-dos-pais-registram-aumento-de-08percent-em-2019-aponta-serasa.ghtml
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Oportunidade

A TV Rio Sul apresenta a oportunidade de promover e associar a sua marca ao

evento Dia dos Pais Divertido, em comemoração a essa data especial.

O evento acontecerá na cidade de Barra do Piraí e será uma manhã com vários

serviços de saúde, lazer e apresentações culturais, que vão proporcionar momentos

de alegria e bem-estar para toda família.

O patrocinador poderá oferecer um serviço na tenda de ativação de sua marca e/ou

produto, criando uma enorme aproximação e afinidade com o público.

• Na TV

A TV Rio Sul oferece um mix de comunicação de excelente impacto, com chamadas

de envolvimento e chamadas convidando os telespectadores a comparecerem ao

evento.

• No Digital

O projeto será promovido através de mídia de divulgação no G1 Sul e Costa Verde.

• No Promocional

A marca dos patrocinadores estarão presentes no backdrop, nas camisas do projeto,

no adesivo na entrada da tenda e na lona de identificação no fundo da tenda usada

para ativação da marca.

Excelente oportunidade mercadológica de posicionar, fortalecer e consolidar a marca

e/ou produto do patrocinador.

Analise o projeto de comunicação e o grande potencial que esse evento oferece 

de impactar e aproximar a sua marca de um público pra lá de especial!Suspenso temporariamente devido

à Pandemia do COVID-19



Pós-Venda 2019

https://www.crmzen.com.br/sm/?q=vejgjo7jf



