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 O Dia Internacional da Mulher, comemora-
do em 8 de março, é mais uma oportunidade 
para comerciantes aumentarem as vendas e 
conquistarem clientes. 

 Afinal, segundo a Abicalçados, 65,5% dos 
modelos de calçados são destinados ao          
público feminino, além disso, um                            
levantamento da Neotrust mostrou que as 
mulheres foram responsáveis por quase 59% 
do volume de compras no varejo online           
durante o 3º trimestre de 2020. Essa grande 
participação foi uma constante ao longo do 
ano, um dos melhores para o comércio 
eletrônico no Brasil. Portanto é muito válido 
preparar algumas ações para ter bons                
resultados no estabelecimento comercial.

Contudo, a data é uma forma de homenagear 
os direitos e as conquistas adquiridas pelas 
mulheres durante os anos, deixando de lado os 
clichês e os preconceitos e fazendo jus a data 
comemorativa. 

INTRODUÇÃO

CONHECER
A COLEÇÃO

DELICATA

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


 Selecione produtos femininos mais          
vendidos para expor em suas redes sociais a fim 
de instigar os consumidores e despertar o 
desejo de compra. Lembre-se também de 
caprichar nos posts para gerar engajamento e 
atrair mais clientes para sua loja.  Utilize as 
mídias sociais para emocionar o público e se 
conectar ainda mais com seguidoras e clientes 
mostrando as mulheres reais da sua vida ou do 
seu negócio. Para facilitar, programe as         
postagens nos dias que antecedem a data e       
aproveite! 

Uma dica valiosa é direcionar suas publicações 
também para os homens - por mais que o dia 
seja da Mulher - que desejam presentear as 
mulheres de sua vida, assim você alcança um 
público diferenciado. Muitas vezes seus maiores 
consumidores são homens, então vale a pena 
separar um tempo para definir e criar                  
engajamento com eles também. 

PREPARE SUA
VITRINE VIRTUAL

https://www.instagram.com/delicatacalcado/


 Ofereça cupons de desconto, cashback 
ou frete grátis para sua base feminina de 
clientes. Essa comunicação pode ser feita 
por e-mail marketing ou grupos de        
transmissão no WhatsApp, por exemplo. 
Outra idéia são os kits promocionais e 
brindes para melhorar a experiência das 
mulheres em seu negócio. Porque não, 
cartões com mensagens personalizadas 
para serem entregues junto ao calçado na 

caixa?
Essa é uma maneira de presentear cada    
cliente e deixá-la ainda mais feliz ao           

adquirir um produto na sua loja.

DÊ BRINDES
 Enquanto os brindes são um atrativo e 
uma homenagem pós-compra, as              
promoções são uma forma de captar a  
ação das clientes para que elas conheçam 

sua loja, seja física ou virtual.

Crie um desconto fixo para determinados 
modelos ou ofereça a opção de progressão, 
na qual a porcentagem do benefício cresce 
conforme o número de calçados adquiridos 

que tal?

Dessa forma, você oferece desconto em um 
produto que será procurado e agrega valor 
à loja ao disponibilizar uma vantagem real, 
ao mesmo tempo em que desenvolve uma 
ação estratégica para dar vazão aos        
modelos que estão sem movimentação,   
aumentando o ticket médio e o tráfego em 

seu site.

OFEREÇA PROMOÇÕES
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 Para cada venda, ofereça cupons de 
sorteio para as clientes. Você pode estipular 
um limite para que elas recebam a            
vantagem, como um vale para cada             

R$ 25,00 em compras em seu site.
Para ter um bom engajamento, ofereça um 
prêmio real e que realmente chame a 
atenção de seus seguidores, aqui vale 
também a parceria com outros               
profissionais ou até mesmo sites, por          
exemplo, você pode sortear um      
vale-compras mais produtos para cuidados 

pessoais.

REALIZE SORTEIO

 Devido a realidade atual, muitas        
pessoas estão evitando sair de suas casas. 
Por isso, uma oportunidade para aumentar 
os resultados é oferecer vendas online e         

entrega dos produtos à domicílio.

É importante manter uma parte de sua 
equipe voltada somente para as redes soci-
ais, para que as dúvidas sejam sanadas e 

ninguém fique sem resposta. 

Não se esqueça de ter uma boa                
transportadora e também um bom             
entregador, que sejam de confianças para 
evitar desencontros ou situações que 
causem uma péssima experiência, como o 

extravio da encomenda.

FAÇA ENTREGAS
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E aí, gostou de nossas dicas? Somos especialistas em calçados 
femininos adulto, especial e infantil. Itens essenciais para você 
completar o seu estoque. Entre em contato agora mesmo e   

melhore suas vendas.

AGORA É COM VOCÊ 
LOJISTA!

SOBRE A DELICATA
A Delicata surgiu da necessidade de se aliar qualidade e preço justo em um produto 
que conquistasse o cliente final e ainda conseguisse dar uma grande margem de 
lucro para o lojista. Com uma grande capacidade de produção, fabricamos para os 
mais diversos empreendedores de todo o Brasil. Desde os pequenos até as grande   
distribuidoras atacadistas e varejistas.

Conheça nossos produtos e se encante! Ofereça o que há de melhor para seus   
clientes e lucre muito mais com os calçados Delicata!

CONECER OS
PRODUTOS

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
https://url.gratis/nfZSi
https://www.youtube.com/watch?v=UhM4mtNa_ec
https://url.gratis/5jkjT
https://www.instagram.com/delicatacalcado/



