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Introdução 
Se a sua empresa vende calçados femininos em 
um estabelecimento físico ou mesmo na internet 
e você precisa atrair mais clientes a fim de que as 
vendas decolem, colocar em prática boas ações 
de marketing é essencial. 

 

Primeiramente, é preciso definir e ter em mente 
qual o posicionamento da empresa no mercado, 
criar um plano estratégico e então estabelecer as 
personas do negócio, ou seja, estabelecer os 
perfis de clientes que quero atingir. Só então, com 
esse conhecimento prévio, você poderá escolher 
em quais meios investir para obter um melhor 
retorno sobre o investimento. 

 

Abaixo disponibilizamos nove dicas para fazer 
um bom marketing para sua loja de calçados, 
então, mesclamos materiais online e offline. 
Portanto, se você tem interesse no assunto, 
prepare-se para excelentes e preciosas dicas! 



Conhece o Marketing para 
loja de calçados? Persona, 
marketing digital, perfil do 
cliente, isso te soa familiar? 
Não? Então você precisa 
continuar lendo esse ebook 
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1. Crie campanhas de links 
patrocinados 
 

De acordo com o Ubersuggest, 
ferramenta para pesquisa de palavras-
chave, a expressão “loja de calçados” 
gera cerca de 22.200 pesquisas mensais 
no Google Brasil. Para alcançar os 
primeiros resultados no buscador, pode 
levar alguns meses. No entanto, se você 
dispõe de orçamento para investir em 
anúncios, talvez não precise esperar 
tanto, em alguns minutos conseguirá 
alavancar seu anúncio. Investir em links 
patrocinados do Google Ads é uma 

excelente forma de alcançar um público 
que, já está procurando por produtos 
para comprar e, portanto, é um ótimo 
canal de marketing para sua loja de 
calçados. 

 

O Google Ads tem outras opções de 
anúncios, como a exibição em blogs e as 
estratégias de remarketing, que 
direcionam conteúdos para aqueles 
usuários que já buscaram por uma 
palavra-chave específica ou mesmo que 
já acessaram páginas de produtos no 
site da empresa. 

 

O Google Ads tem outras opções de 
anúncios, como a exibição em blogs e as 
estratégias de remarketing, que 
direcionam conteúdos para aqueles 
usuários que já buscaram por uma 
palavra-chave específica ou mesmo que 
já acessaram páginas de produtos no 
site da empresa. 
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2. Incentive fidelizações e indicações 

 
Muitas empresas se utilizam da estratégia de descontos na 
primeira compra. Essa é uma excelente maneira de incentivar 
consumidores indecisos a finalizar a aquisição, bem como fazer 
com que ele tenha um primeiro olhar positivo para sua marca. 

 

Um benefício desse tipo de ação é que muitos desses novos 
clientes podem voltar a comprar em sua loja, uma vez que é isso 
que queremos. Afinal, como você já deve saber, vender para um 
cliente antigo é muito mais fácil e barato. Por isso, é muito 
importante também oferecer descontos e vantagens adicionais 
para consumidores já fidelizados. 

 

Do mesmo modo, outra forma de se utilizar dessas fidelizações e 
indicações é trabalhar com o cashback, que nada mais é que um 
método de compra e venda em que o consumidor recebe de volta 
parte do dinheiro gasto em suas compras. O próprio termo em 
inglês exprime a ideia de “dinheiro de volta“. 

 

Os programas de indicação também são ótimas maneiras de 
atrair um público com menos custo. Para otimizar o processo e 
beneficiar a todos, você pode oferecer brindes, vantagens e/ou 
descontos. 
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3. Invista em estratégias de marketing offline 

 
Não podemos deixar de lado um nicho de marketing, pequeno, 
mas não menos importante: o marketing tradicional. Em alguns 
casos e para determinados públicos, pode funcionar até melhor 
do que ações online. Desse modo, tudo depende de como é o seu 
negócio e quais as estratégias foram definidas para sua empresa. 

 

Invista em anúncios em jornais, revistas de bairro, TVs e rádios 
regionais e até panfletos para distribuir em estabelecimentos 
frequentados pelas personas da empresa — caso você esteja 
fazendo marketing para uma loja de calçados física. Em muitos 
centros comerciais pessoas ficam distribuindo panfletos com 
ofertas para atrair clientes até a loja. 

 

Você também pode participar, patrocinar ou mesmo organizar 
eventos e fazer parcerias com marcas que fazem sentido para a 
estratégia de posicionamento da sua empresa, como: influencers 
digitais, lojas de moda, fotógrafos locais ou remotos o que parece 
ser uma excelente maneira de incentivar o marketing boca a boca 
e de quebra uma boa divulgação de seus produtos. Que tal? 
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4. Invista nas mídias sociais 

 
De acordo com pesquisas, 66% da 
população brasileira utiliza redes sociais, 
principalmente, o YouTube — que, aliás, 
é a maior rede de pesquisa após o 
Google —, Facebook, WhatsApp e 
Instagram, por mais que esta última 
parece ser a atual preferida dos 
consumidores de internet. 

Nas mídias sociais, busque conhecer 
todas as funcionalidades e utiliza- las,  

como hashtags e etiquetas de 
localização caso seja loja física. Se 
estiver querendo aumentar os 
seguidores, realize um sorteio, 
certamente trará um bom engajamento 
com sua página. 

Outra excelente fonte de novos clientes 
nas mídias sociais são os anúncios. No 
Facebook Ads, você encontrará opções 
excelentes para segmentação de de 
acordo com gênero, interesses e até a 
localização . 
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5. Inscreva sua loja no Google Meu Negócio 

 
Essa ferramenta gratuita é imprescindível para aqueles que têm 
uma ou mais lojas físicas, para que o estabelecimento apareça no 
Google Maps e nos resultados do buscador, o que é excelente 
para o SEO local. 

 

Além disso, o usuário pode encontrar, no buscador, o endereço e 
outras informações importantes da loja, como avaliações de 
clientes, fotos, endereço, horário de atendimento, site, e-mail e 
telefone. 

 6. Envie e-mails para seus contatos 

 
Talvez tenha se surpreendido com essa dica que, embora 
tradicional, enviar costuma trazer bons resultados. Você pode 
enviar cupons de desconto para clientes fiéis, novidades sobre 
lançamentos e até mensagens automáticas sobre uma compra. 
Entretanto, evite sobrecarregar a caixa de e-mails de seu cliente 
para que você não se torne algo negativo. 

Faça o envio e gerencie através de softwares especializados como 
o LeadLovers ou MailChimp, nos quais é possível criar listas e 
enviar e-mails personalizados para as personas, de acordo com o 
tipo e o modelo de calçado. 

https://www.leadlovers.com/
https://mailchimp.com/
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7. Produza conteúdo de qualidade 

 
Anúncios representam resultados mais rápidos, porém, a maioria 
dos internautas clicam em links orgânicos, na página de 
resultados do Google. Investir na produção de conteúdo, por isso, 
é uma excelente estratégia de marketing para lojas de calçados, 
afinal, o seu cliente em potencial pode buscar por palavras-chave, 
quando ainda não está interessado em fazer uma compra, apenas 
conhecer mais sobre algum assunto relacionado. 

 

Você pode criar um espaço que servirá de blog em seu site e 
produzir conteúdos relacionados aos produtos com os quais 
trabalha. Se a sua empresa tem como carro chefe, sapatilhas para 
o dia a dia, por exemplo, você pode dar dicas sobre as vantagens 
dos modelos confort. 

 

Produzir conteúdo de qualidade e relevante para seu perfil de 
clientes é uma excelente maneira de posicionar a marca como 
uma autoridade no mercado. 

 

Por fim, comece aos poucos, estude sobre um marketing e se 
possível contrate uma agência para lhe auxiliar em seus principais 
objetivos. 
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8. Organize a sua loja 

 
Entretanto, outra forma de atrair personas tradicionais é 
caprichar na organização e apresentação da loja, 
sobretudo, da vitrine. Garanta que a decoração esteja de 
acordo com o estilo do público-alvo e, em datas 
comemorativas, faça algumas mudanças interessantes., 
de forma que seu cliente se sinta motivado a entrar. 

Se você tiver um e-commerce, atente- se com a 
velocidade do site, compatibilidade com dispositivos 
móveis, como tablets e smartphones, e à facilidade de 
navegação, crie um site intuitivo. 

Tenha sempre disponível em sua loja: NOVIDADES. 
Clientes se interessam por produtos diferentes toda a 
semana. Mantenha seu estoque sempre preparado para 
repor os produtos faltantes e adicionar novos produtos 
para que o cliente sinta se sempre convidado a te fazer 
uma visita e enfim, realizar a compra. Para isso temos 
produtos maravilhosos para lhe ajudar a vender muito 
mais, basta clicar no link abaixo. 
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9. Promova as novidades no WhatsApp Business 

 
WhatsApp é uma excelente estratégias de marketing para lojas de calçados. Por meio do app, você 
pode enviar mensagens para vários contatos, de uma só vez, desde que essas pessoas o tenham 
adicionado à lista de contatos ou se o seu perfil for verificado. 

 

Você pode cadastrar mensagens automáticas, até para quando você está ausente, e marcar seus 
contatos com etiquetas, que o ajudam a categorizar os clientes de acordo com seus critérios. 

 

A Delicata caminha ao seu lado! Agora que já conhece essas dicas, coloque em prática os passos e 
conte com a gente! Quer surpreender seus clientes com produtos maravilhosos e ainda conseguir uma 
grande margem de lucro em cima de cada peça? Então clique aqui 

https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/


https://url.gratis/PEDcw
https://url.gratis/PEDcw
https://www.facebook.com/delicatacalcados
https://www.instagram.com/delicatacalcado/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/



