


ATENÇÃO:
Faça como muitos clientes e lucre

vendendo calçados femininos

OU

Clique no botão ao final desse e-Book e
conheça os produtos que te farão lucrar muito! 

COMPRAR AGORA

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


INTRODUÇÃO
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Se tornar empreendedor é o sonho da maioria dos brasileiros, mas ao mesmo 
tempo, pode ser assustador pensar nisso.

Muitas dúvidas burocráticas ou mesmo que modelo de negócio escolher, valor do 
investimento vem a mente. Você se encaixa nesse perfil? 

Já se pegou pensando em iniciar um negócio ou mesmo expandi-lo? Sempre que 
pensamos em empreender, muitos questionamentos vem a mente como: onde 
abrir? Qual a característica do meu negócio? Quais são as opções? 

Pensando nisso, criamos esse e-book onde sintetisamos algumas opções de negó-
cios . Leia até o fim e comece hoje a tirar os sonhos do papel
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Apesar das várias modalidade de negócio cada vez mais inovadoras, um dos 
métodos que não saem de moda é a loja de rua. Ideal para atingir consumi-

dores em massa, seu público alvo é a classe média, suas vendas são maio-
res em centros e menor em bairros. O melhor local para implantar esse 
modelo é em ruas movimentadas ou próximo a locais que geram um grande 
fluxo de pedestres. Invista na fachada e capriche na vitrine para um melhor 
aproveitamento.

Aposte em: modelos com cores mais neutras.

LOJA DE RUA



*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET



3

Os shoppings são locais com grande circulação de pessoas e consequente-
mente um alto número de visitantes em suas lojas. Devido a grande variedade 
de segmentos, produtos, disponibilidade de estacionamento e horário flexível 
muitas pessoas preferem esses locais para fazer suas compras, mas lembre-se, 
esse modelo é ideal em partes, para atingir consumidores mais exigentes e o 
foco está voltado para produtos com alto valor agregado. Para agregar valor 
ao seu produto você pode investir em fotos profissionais e também contar 
com a ajuda de um influencer de sua região que dê mais visibilidade a sua 
loja e ao seu produto.

Aposte em: modelos que tragam mais sofisticação
com detalhes de laço e cores que realcem o produto

LOJA DE SHOPPING



*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET
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O quiosque é uma forma de comércio muito popular em shoppings, galerias, 
aeroportos e centros comerciais. Mesmo algumas grandes marcas são adeptas 
desse formato, em que são disponibilizados produtos mais práticos e fáceis de 
carregar.
Esse modelo de negócio é impulsionado pela conveniência (todos os produ-
tos são facilmente visualizados, o vendedor está por perto, não há uma distân-
cia entre produto e caixa) de ver um produto e já comprá-lo.
Com foco em menor espaço e custo reduzido no aluguel -dependendo do 
ponto - é ideal para locais com grande fluxo de pessoas e pode proporcionar 
uma experiência diferente de compra.

Aposte em: cores para chamar a atenção de acordo 
com o local onde estiver operando

LOJA DE QUIOSQUE

*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET
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VOCÊ JÁ TIROU SEU
SONHO DO PAPEL?

NÓS TEMOS O PRODUTO
IDEAL PARA VOCÊ! 

COMPRAR AGORA

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


É uma modalidade de comércio por meio da qual compra e venda são feitas to-
talmente pela internet. Nessa modalidade, a empresa vende por meio de sua 
própria loja virtuale para isso é necessário ter uma página dentro de uma pla-
taforma de e-commerce, que é o sistema que permite a criação e o gerencia-
mento da loja virtual. Por meio dela, é possível fazer gestão de estoques e 
preços, cadastrar produtos e analisar pedidos de clientes.
Com menor custo fixo e com a necessidade maior de impulsionamento e cria-
ções  de anúncios/campanhas para aumenter o número de visitantes em sua 
página e consequentemente converte-los em clientes. 

Aposte em: um estoque caprichado para nunca faltar 
produtos em sua loja virtual.

LOJA DE E-COMMERCE
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*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET



Com foco em vendas no atacado com uma menor margem de lucro e maior 
volume de venda, a loja de distribuição precisa se preparar para um grande 
fluxo de pedidos. Proporcione valores mais atrativos, faça planos fidelidade e 
permita que seus cliente conheçam a gama de variedade que podem encon-
trar em sua loja. 
Saia na frente e deixe seu estoque sempre recheado de novidades, mas não se 
esqueça de ter sempre os modelos para reposição, muitas lojas possuem mo-
delos como carros chefe e não podem ficar sem em seus estoques.

Aposte em: quantidade e variedade de produtos, assim
nunca deixará um cliente sem produtos por falta de opções.

LOJA DE DISTRIBUIÇÃO
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*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET
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A loja em casa tem um valor de investimento relativamente baixo, já que, ao 
contrário de um ponto de venda, o aluguel e outras contas já estão inclusos.
Para o empreendedor que quer começar e ainda não tem ponto em área co-
mercial, mas tem um espaço em sua casa para atender clientes e estocar  
mercadorias, esse é um bom modelo para investir. Organize o espaço para uma 
melhor exposição dos produtos e invista em divulgação para compensar a       
localização.
É essencial que o ambiente da loja esteja sempre limpo e organizado, assim 
como o resto da casa. Em uma loja de calçados, é legal oferecer também espe-
lhos para prova. Lembre-se também do espaço para estoque.

Aposte em: fichas de 6 pares para que você
não deixe nenhum cliente de fora.

LOJA DE HOME SHOES
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*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET



Uma loja montada dentro de um container permite buscar novos locais, 
sempre que seu ponto estiver esgotado. Locais de alta sazonalidade, como 
praias, por exemplo, podem ser ótimos pontos comerciais no verão, porém 
péssimos fora da temporada.
Ideal para parcerias com grandes redes que tenha espaço no estacionamento 
ou para terrenos em locais de grande fluxo. Seu custo é menor que uma loja 
tradicional. E pode ficar ainda mais bonita e com toda a infraestrutura neces-
sária para conforto e segurança, além de chamar muita atenção e curiosidade 
por conta de sua estrutura. Invista nas cores e nos designs, a divulgação se faz 
essencial onde quer que esteja.

Aposte em: muitos modelos, cores e numerações.

LOJA DE CONTAINER
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*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET



COMO VOCÊ SE SENTIRIA SE PUDESSE PASSAR MAIS TEMPO 
COM SEUS FILHOS, TRABALHANDO NO CONFORTO DA SUA 

CASA E ASSIM ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DELES?

VOCÊ PODE COMEÇAR AGORA MESMO!

COMPRAR AGORA

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


O shoes truck é um novo modelo de negócio, que realiza a venda de calçados e 
acessórios dentro de pequenos caminhões, vans etc. Embora o conceito seja 
novo, a atividade é antiga, popularizada pelas conhecidas lojas itinerantes. 
No Brasil, o setor de alimentação consolidou o modelo de trucks com a comer-
cialização de comida de rua.
Eles não precisam necessariamente ser caminhões, mas vans, kombis, trailers 
e até mesmo bicicletas abastecidos com as tendências do mundo da moda, 
podendo se locomover e acompanhar eventos e/ou feiras por todo Brasil.

Aposte em: muitos modelos, cores e numerações.

LOJA EM SHOES TRUCK
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*IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET



O conceito desse modelo de loja é simples, você pode criar um expositor por 
exemplo de acrílico e fazer parcerias com lojas que atuem com o público femi-
nino. Voces podem atribuir uma porcentegem a cada produto vendido e com-
binar o período que o produto ficará em em exposição nos determinados 
locais. 
Você pode começar com lojas e estabelecimentos de amigos e ir evoluindo 
o seu negócio. Ele é ideal para agregar a outra modalidade de venda para ala-
vancar vendas, as melhores parcerias são estabelecimentos como salão de ca-
beleireiro, lojas de cosméticos, centros comerciais e lojas de roupas femininas.

Aposte em: fichas de 6 pares para que você
não deixe nenhum cliente de fora.

LOJA DE EXPOSITORES
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Temos visto uma crescente na quantidade de empreendedores que se dedicam 
a comprar produtos, criar catálogos e vender para sua cartela de clientes. 
É indicado pra pequenos empreendedores com foco em crescimento, onde o 
consultor leva o produto ou o catálogo em locais de convívio e os apresenta de 
forma a convencer seu público. Outra alternativa é criar pequenos eventos 

onde serão demonstradas as qualidades e beleza do produto podendo conver-
ter em vendas.

Aposte em: fichas de 6 pares para que você
não deixe nenhum cliente de fora em suas reuniões.

LOJA COMO CONSULTORA
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VALE LEMBRAR:
ALGUMAS MODALIDADES DE VENDAS PODEM SER INDIVIDUALIZADAS OU

COMPLEMENTADAS COM OUTRAS. 

O RECOMENDADO PARA AUMENTAR O FATURAMENTO É TER MAIS DE UMA 
MODALIDADE DE VENDAS, DENTRE AS QUE FORAM MENCIONADAS.

* Ideal em qualquer modalidade ter um estoque regulador para o seu crescimento 
e aumento no faturamento. O uso de ferramentas como WhatsApp e redes sociais

são essências nos dias de hoje em qualquer modalidade de vendas acima.



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://api.whatsapp.com/send?phone=5514991969947&text=Ol%C3%A1%20J%C3%BAnior%2C%20vim%20atrav%C3%A9s%20do%20Cat%C3%A1logo%20Interativo%2C%20gostaria%20de%20saber%20como%20funciona%20a%20revenda%20de%20cal%C3%A7ados.



