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 Como identificar e 
 recrutar  embaixadores 

 para o seu  e-commerce  ? 

 Com  certeza  você  já  se  deparou  com  notícias 
 sobre  filas  quilométricas  na  loja  da  Apple 
 quando  um  Iphone  novo  é  lançado.  Ou,  ainda, 
 tem  um  amigo  que  todo  dia  aparece  com  uma 
 roupa nova da Adidas. 

 Mas  como  será  que  essas  marcas  conquistaram 
 o  coração  dos  seus  consumidores  e  os 
 transformaram em brand lovers? 

 É  verdade  que  os  produtos  que  elas  oferecem 
 possuem  uma  excelente  qualidade,  mas  isso  não 
 é suficiente. 

 A  sua  marca  precisa  estar  focada  na  construção 
 de  uma  conexão  emocional  com  seus  clientes. 
 Guarde  bem  essa  frase.  Todo  o  passo  a  passo  que 
 iremos  revelar  aqui  convergem  para  esse 
 objetivo final. 



 1  C  onquiste clientes 

 O primeiro passo parece óbvio, mas muita 
 marca ignora. Não faça isso! 

 Antes de qualquer coisa, o seu e-commerce 
 precisa ter clientes. Ou seja, pessoas que 
 compram os seus produtos. 
 Se você está começando agora, abaixo 
 estão alguns pontos essenciais para atrair 
 clientes pela internet: 

 ●  Invista na produção de conteúdo - Blogs e redes 
 sociais (muitas vezes deixados de lado) são 
 fundamentais para fornecer informações relevantes 
 sobre seus produtos para o seu público e tornar a sua 
 marca uma referência, o que é um diferencial na hora 
 da compra; 

 ●  Aplique SEO - Você precisa aparecer nos motores de busca, principalmente nas 
 primeiras posições do Google, para que os clientes a encontrem e comprem os 
 seus produtos; 

 ●  Aposte em mídia paga - Estratégias de SEO apresentam resultados no médio e 
 no longo prazo. Assim, para curto prazo você pode investir na promoção dos seus 
 produtos e da sua marca através de Google Ads e Facebook Ads; 

 Quanto mais clientes você atrair para a sua marca, maior a quantidade de feedbacks que 
 você terá em relação ao que proporciona para o seu consumidor. Assim, poderá fazer 
 ajustes certeiros para ganhar o coração deles. 

 2  P  roporcione uma boa  experiência 

 Uma vez que você já atraiu clientes e 
 seguidores nas redes sociais, entenda que o 
 seu diferencial está na experiência que 
 proporciona. 

 O consumidor moderno busca por 
 experiências, mais do que apenas por atributos 
 funcionais de um produto. 

 Para começar a construir um bom 
 relacionamento com o seu cliente, a 
 experiência que a sua marca proporciona ao 
 longo da jornada de compra precisa ser 
 positiva. 



 Portanto, atente-se a esses principais pontos: 
 ●  Forneça opções de contato com seu time de vendas e de experiência em 
 todos os seus canais; 

 ●  Torne seu atendimento mais ágil com implementação de chatbot e 
 mensagens que respondam dúvidas frequentes dos clientes; 

 ●  Treine o seu time para fornecer  atendimento humanizado e com resoluções 
 rápidas de problemas; 

 ●  Cumpra com o prazo determinado para entrega do produto. 

 Hoje, uma experiência ruim não leva apenas o cliente a não voltar mais ao seu site ou à 
 sua loja física. Ele também faz propaganda negativa da sua marca para seus amigos, em 
 suas redes sociais e em plataformas como o Reclame Aqui. 

 3  S  upere Expectativas 

 Até aqui, então, você já possui clientes satisfeitos com a sua marca e com o que ela 
 proporciona. Mas, talvez ainda não tenha transformado-os em brand lovers. 

 Isso porque o consumidor moderno está cada vez mais exigente e uma boa experiência é 
 o requisito mínimo que ele espera de uma marca. Porém, não é apenas isso que vai 
 fazê-lo recomendar os seus produtos de forma espontânea e genuína. 

 Se você quer avançar para os próximos passos e atrair brand lovers para o seu 
 e-commerce, o ponto de partida é se dedicar a superar expectativas. 

 E isso vai muito além de fornecer uma ótima compra! 

 É sobre encantar, trazer um elemento surpresa para o jogo e estar sempre um passo à 
 frente do que eles já esperavam da sua marca. Para isso: 

 ●  Ajude o cliente a escolher o produto - Forneça guias e vídeos de como utilizar o 
 produto, permita-o fazer perguntas  na página da loja e mostre respostas já 
 fornecidas a outros clientes para suprir a falta de um vendedor; 

 ●  Dê a opção de enviar o produto como presente a um terceiro - Ofereça 
 embalagens diferenciadas e a opção de escrever um cartão personalizado para 
 encantar e surpreender outra pessoa; 

 ●  Entregue antes do esperado - Inclua 2 dias a mais no cálculo do prazo e dê a 
 possibilidade do cliente acompanhar o caminho da entrega; 



 ●  Envie mais do que o esperado - Envie junto ao produto algum conteúdo 
 relacionado, como brindes, mimos ou cupons de desconto para uma próxima 
 compra; 

 ●  Ofereça uma comunicação direcionada - Se tem algo que o consumidor valoriza é 
 saber que ele não está sendo tratado como “mais um”. Por isso, uma mensagem 
 com o nome do cliente na embalagem, por exemplo, pode fazer a diferença. 

 Dessa forma, fica muito mais fácil não apenas fidelizar o cliente, mas também fazer com 
 que ele fale positivamente sobre a sua marca em suas redes sociais, propague a qualidade 
 percebida para outros potenciais clientes e, por consequência, aumente a procura pelos 
 seus produtos. 

 Para que você supere as expectativas e consiga atrair seus embaixadores, você precisa 
 conhecê-lo além de suas áreas demográficas e psíquicas. É necessário mapear o seu 
 embaixador de uma forma mais profunda, conhecendo seus medos, falhas, sonhos, 
 suspeitas e inimigos. 

 “As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem 
 suas falhas, acalentarem seus medos, confirmarem suas suspeitas, e ajudarem a jogar 
 pedras nos seus inimigos.” - Blair Warren 

 Para te ajudar no mapeamento do seu embaixador, acesse: 

 4  R  ecrute seus embaixadores 

 Agora que seus clientes foram conquistados e transformados em brand lovers, chegou a 
 hora de recrutá-los para ativar a sua comunidade e empoderar o seu e-commerce. 

 Os embaixadores têm o potencial para ser sua principal fonte de conversão de novos 
 clientes.  Entenda o poder que eles possuem em cada fase do seu Funil. 

https://bit.ly/3MyZiXn


 Para começar sua estratégia, você precisará adotar uma campanha de recrutamento e 
 seleção. Siga os passos abaixo para dar o start: 

 ●  Invista em uma  plataforma  única onde consiga concentrar  seus embaixadores e 
 construir a sua comunidade de forma escalável e inteligente; 

 ●  Defina os critérios de  seleção dos seus embaixadores  ; 

 ●  Crie uma landing page, faça anúncios nas redes sociais e envie emails para os seus 
 embaixadores ingressarem em sua comunidade 

 Lembre-se: Uma comunidade engajada em torno da sua marca vai depender da ativação 
 dos embaixadores certos. Eles recomendarão seus produtos de forma autêntica, gerarão 
 buzz social e impulsionarão as suas vendas. 

 Quer começar seu Marketing de Embaixadores com a BrandLovrs? 

https://bit.ly/3COHRPd
https://bit.ly/3CZYO9M
https://bit.ly/3COHRPd

