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MEU CONCORRENTE VENDE MAIS BARATO!

Já se pegou pensando dessa forma? Ou será que esse tem sido o seu problema?

Mas pode acreditar que essa é uma das maiores dores de muitos        

empreendedores. Não imorta se o seu produto é muito melhor que o do seu 

concorrente, a afirmação que chega é sempre a mesma: " A sua loja em relação 
a loja do vizinho, tá muito mais cara! "

Con�nue esse documento que nós vamos te ajudar a combater esse duelo de 
preços.
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COMPARAÇÃO, PARA QUÊ TE QUERO?

Parece engraçado, mas a principal questão não é o seu concorrente vender um 
produto com um valor baixo, mas sim, vocês serem comparados. Se você vender 
exatamente o mesmo produto, você entrará nesse duelo de preços.

O que estou dizendo é que o valor do seu produto está diretamente relacionado 
a percepção de valor que seu cliente tem de seu produto.

O cliente tem o dinheiro, e pagará o valor que você pedir, desde que você consi-
ga fazê-lo entender o valor agregado que há no seu produto. Pagamos sorrindo 
aquilo que julgamos que valerá a pena para nós! Pode acreditar!

Quem é que nunca pagou mais caro por um produto que dentro de você uma 
voz dizia: VALE A PENA!



Isso é totalmente possível pra você

QUERO AUMENTAR
    MEUS LUCROS!

QUER AUMENTAR SEUS LUCROS?

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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1) CRIE NOMES EXCLUSIVOS PARA SEUS PRODUTOS E SUA EMPRESA

Muitas lanchonetes vendem lanche correto?
Sim! Mas, a marca mundialmente famosa vende o lanche que é exclusivo dela. 

Você poderia comer um Cheeseburguer em qualquer lanchonete, mas o            
McCheese, você só encontra lá, naquele local, com a melhor maionese, o aten-

dimento mais rápido e o lanche mais saboroso. 

Deu água na boca né? É isso que você precisa criar em seu cliente, essa associa-

ção a algo único, diferenciado.

Aqui na Delicata, chamamos nossa área de Materiais Gratuitos como       

"Vitamina D", ou seja nossos clientes associam esse nome aquela vitamina es-

sencial para a sobrevivência humana, aquela vitamina diária.
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ou seja nossos clientes associam esse nome aquela vitamina es
sencial para a sobrevivência humana, aquela vitamina diária.

2) CRIE BRINDES PARA SUA LOJA

Será que seu cliente ganha algo ao comprar em sua loja? Será que quando ele 
pensa no seu produto vem a sua mente outra empresa que talvez ofereça um 
"algo a mais" como brinde? É! Isso mesmo, algo que ele pense: Vou comprar lá 

pois ao comprar o que preciso ainda ganho um brinde que só eles oferecem.

Já pensou em oferecer de forma gratuita para o cliente que comprar em sua loja 
uma meia invisível de silicone? Tenho certeza que ele ficará muito feliz em saber 
que a empresa se preocupa com o seu bem estar. Solte a imaginação e crie o seu 
presente.

Aqui na Delicata oferecemos R$1,00 de desconto nas grades de 12 pares, em 

alguns Kits oferecemos frete grá�s.

Conheça aqui pacotes de meias de silicone para você vender muito mais!



FIDELIZE SEUS CLIENTES
COM PRODTOS QUE ENCHEM 

OS OLHOS!

NÓS TEMOS O PRODUTO
IDEAL PARA VOCÊ! 

COMPRAR AGORA

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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3) FIDELIZE SEUS CLIENTES 

Seus clientes querem se iden�ficar com algo. Muitas empresas vendem           
produtos parecidos com o seu, mas a sua loja encanta em quê? Será que é por 
ter sempre aquele modelo que eu amo para trabalhar? Ou ela resolve meu    
problema em relação a numeração especial? Será que no dia das mães meu 
marido consegue me presentear ao comprar a mesma sapa�lha para mim e para 
minha filha?

Eu sei, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas essas são técnicas que 
irão te auxiliar na fidelização de seus clientes.

Em nossa fábrica temos diversos modelos que te farão fidelizar seus cliente.
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4) FAÇA UMA COMUNIDADE

Comunidades são feitas por pessoas que estão unidas por algo em comum. 

Talvez sua empresa seja o mo�vo pela qual muitos de seus clientes podem se   
conectar, então: que tal criar um grpo no WhatsApp ou Telegram e u�lizar esses 
canais para enviar novidades e promoções exclusivas somente para os               
par�cipantes?

Faça lançamentos de suas principais campanhas através desses canais de forma 
que seus cliente se sintam importantes e queiram se manter naquele grupo   

consumindo e realizando suas compras.

Realizar pré vendas através dos grupos é algo que rende um ó�mo retorno.
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Realizar pré vendas através dos grupos é algo que rende um ó�mo retorno.

5) SEJA A DIFERENÇA QUE VOCÊ QUER SER

Com os passos acima você consegue fazer com que seu cliente entenda que não 
é possível comparar o seu produto com o produto do concorrente, então você 
poderá colocar o valor adequado a seu produto e fugir da guerra de preços.

Ninguém poderá o comparar o seu produto se ele não for igual ao de todos, 

então, seja a diferença que você quer ser no mercado.  Não tenha o que todo 
mundo tem, crie seus produtos de forma diferenciada, com cores, acessórios e 
modelos que sejam a sua cara.

Na Delicata você pode criar o seu produto de forma diferenciada e única, invista 
em seu produto, nós podemos te ajudar nesse processo.
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6) CRIE SUA PRÓPRIA MARCA

Crie sua marca, ou seja, uma logomarca e um mo�vo de exis�r. Talvez a sua 
marca seja reconhecida por vender os melhores calçados para o dia a dia e você 
é uma referência nisso. Ou talvez você queira ter uma marca específica para cal-
çados de numeração especial. 

Ao estabelecer a sua marca no mercado, você consegue conquistar o seu 
espaço, melhorar a percepção do seu cliente em relação a seu produto e negó-

cio e consequentemente lucrar mais com suas vendas.

Ao comprar seu produto com a Delicata você também pode escolher colocar a 
sua logomarca! Clique no botão abaixo e comece agora! 



SEJA DONO DO SEU PRÓPRIO NEGÓCIO
E VIRE A CHAVE DA SUA VIDA
CONFIRA O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES

ASSISTA OS DEPOIMENTOS CLICANDO NAS IMAGENS ABAIXO:

AS REDES SOCIAIS DEMONSTRAM A ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS NO MERCADO

https://delicatacalcados.com.br/o-que-dizem-nossos-clientes/
https://www.facebook.com/delicatacalcados


AGORA É COM VOCÊ! NÃO PERCA MAIS TEMPO, AQUI 
VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA PARA CRIAR O 

SEU MODELO DE NEGÓCIO!

WWW.DELICATACALCADOS.COM.BR

AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE COMO COMPRAR? Clique aqui

COMPRAR OS PRODUTOS

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
https://url.gratis/e6vuo



