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Introdução >>>

Focado nas vendas da linha home care por intermédio de parcerias locais, buscamos
um meio de impulsionar as vendas na região. O engajamento do projeto depende do
público a ser alcançado e do grau de popularidade do parceiro. Pensando em atingir
regiões pontuais, o ideal é procurar um parceiro que trabalhe por permuta recebendo
o pagamento em produtos. 

Critérios para Adesão >>>

Encontrar o parceiro
para participar do projeto,
que se adeque ao perfil
do engajamento desejado;

Ter Instagram ativo,
realizar as marcações e
responder ao direct;

Ter prontidão ao responder
o cliente e caso haja
necessidade fazer a postagem
do produto nos correios.



Os recursos disponibilizados pela fábrica serão:
os produtos utilizados pelo parceiro e a arte da
foto oficial do sorteio. 

*A quantidade depende do acordado e
disponibilizado conforme a necessidade do
projeto.;

Aumentar o faturamento da linha home care
e finalizadores;

Incentivar o consumidor final a solicitar que
o produto seja utilizado pelo salão que
frequenta.;

Objetivos:

Recursos:

Desenvolvimento >>>

Quando se delimita a região e o parceiro que irá desenvolver o projeto, para que se

obtenha um resultado satisfatório é preciso que o trabalho seja realizado durante um

período. Dificilmente verá resultados apenas com uma postagem aleatória.

Para dar início aos trabalhos, presenteie o parceiro com um kit home care ou finalizador

(ideal ser o produto a qual deseja-se impulsionar), o parceiro fará stories recebendo o

produto falando a respeito da marca e da parceria, recomenda-se um tempo de pausa

(uma semana), para que nova postagem seja feita, fazendo o uso do produto e falando

dos benefícios. Em todas as postagens, indicar o contato do representante para adquirir

o produto. Dentro do período contratado, a partir das postagens, realizar o sorteio de um

produto, preferencialmente que tenha sido utilizado pelo parceiro para que o mesmo fale

sobre a qualidade e resultados. Sorteio este, que deve seguir as recomendações da

legenda.

Valdison Batista
C E O - G R U P O V B
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