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COMO PARTICIPAR DE FEIRAS

E tirar o máximo proveito disso

Por Charles Benigno
http:// charlesbenigno.wordpress.com



Organize-se para participar
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Antes da feira

Durante a feira

Depois da feira



Antes

 Que produtos levar?

 Como organizar os produtos no estander?

 Quais horários de maior pique?

 Como o consumidor vai levar o produto?

 Uso próprio

 Presente

 Viagem
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Antes

 Quais os materiais necessários?

 Cartões de visita

 Caderno de anotações

 Material de expediente

 Material de embalagem

 Bloco de pedidos etc.
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Antes

 Certifique-se que os produtos estejam 
corretamente precificados

 Garanta que todos saibam as condições de 
pagamento, mesmo nas compras maiores

 Mantenha a equipe informada quanto ao 
estoque

 Separe os produtos
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Não confunda o cliente

Uma boa arrumação 
das mercadorias 
facilita ao cliente 
procurar o que quer.

Para o vendedor é 
garantia de um 
atendimento melhor 
e mais rápido.

Evita também que 
produtos deixem de 
ser vendidos por 
estarem perdidos.
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Arrumação do Stand

 Evite colocar mercadorias de maior e fáceis 
de carregar próximas às saídas

 Não coloque móveis ou objetos impedindo a 
passagem dos clientes. A entrada tem que 
estar livre.

 Os cartazes têm que ficar à altura dos olhos
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Arrumação do Stand

 Objetos pesados devem ficar em locais baixos

 Arrume as mercadorias de modo que o 
cliente veja o interior do stand. Não coloque 
mercadorias que impeçam a visualização.

 Mercadorias de maior valor devem ficar à 
vista
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Uma boa arrumação destaca o 
produto, e chama mais atenção
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Equipe de Trabalho

10

Todos os integrantes da equipe devem saber:
 Dos objetivos e metas de participação;

 Informar sobre o produto, modelos, processo de 
produção, prazo de validade, matéria-prima, 
preços e prazos de pagamento e entrega;

 Tirar notas fiscais e  pedidos;

 Sobre o regulamento da feira e os horários de 
abertura e encerramento das atividades;

 Apresentar-se e agir profissionalmente.
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A equipe de trabalho

Todos os integrantes da equipe NÃO DEVEM:

Fumar;

Ficar sentado;

Conversar com colegas;

Sair de seu estander;

Deixar o estander sujo.

Beber.
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De quem você compraria algo?
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Uma boa apresentação fala 
por si só.
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Durante a feira

Renovar a exposição de produtos;

Manter o stand sempre limpo e 
arrumado;

Manter a motivação  e a postura 
profissional da equipe (prontidão para o 
atendimento, uso do crachá, atitudes e trajes adequados a 
um empreendedor de sucesso);

Cadastrar os clientes  que visitarem o 
stand.



Escute sempre o cliente...
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Ouvir é importante para saber a 
necessidade dos clientes
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Descubra quais benefícios o 
consumidor pode perceber

18



Não é necessário mentir ao 
cliente, porque...
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Você pode dizer a mesma coisa de 
várias maneiras. Como o consumidor 
entende a informação?
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Destaque atributos que sejam 
valorizadores pelos clientes
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...todo produto qualidades que 
podem ser destacadas...
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...mesmo que também tenha 
seu lado contra.



Segmente seu mercado
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Antes da venda

 Pergunte antes, concentre-se no que o cliente 
quer.

 Deixe o cliente entrar primeiro, antes de 
abordá-lo.

 Mantenha uma certa distância, sem parecer 
que está vigiando o cliente.

 Se não tiver a mercadoria no momento, peça 
o telefone e ligue depois.
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Durante a venda

 Negocie descontos e parcelamento em troca 
do “sim”

 Faça o cliente tocar o produto, deixe-o 
experimentar

 Ofereça um produto adicional que combine 
ou complemente o outro

 Tenha sempre cartas na manga para forçar 
um fechamento

 Não fale o preço se o cliente não perguntar, 
deixe isso para o final
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Depois da venda

 Anote nome, telefone e e-mail do cliente

 Junte um cartão da loja à embalagem

 Leve-o até a saída

 Agradeça, agradeça, agradeça...
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