
Transforne o pós-evento em uma
oportunidade de ouro

Muitas empresas investem muito antes e durante a feira, mas acabam

se esquecendo do pós, perdendo a chance de avaliar adequadamente

o trabalho realizado e iniciar ou consolidar um relacionamento mais

efetivo com o seu público-alvo. Por Loraine Calza

Q
uem acha que "um even-

to acaba quando termina",

na hora em que o último

visitante deixa o estande

ou o convidado pega o carro no es-

tacionamento, pode perder uma

oportunidade de ouro não só de fe-

char futuros negócios, mas de esta-

belecer um contato efetivo e dura-

douro com o seu público-alvo. Tão

importante quanto o antes e o du-

rante, o pós-evento é um momento

de avaliação, fidelização, efetivação

e consolidação de informações para

a concretização dos objetivos pro-

postos, seja eles comerciais, institu-

cionais ou de relacionamento. Por

isso, é uma pena que poucas empre-

sas dêem a merecida atenção a essa

etapa do trabalho.

O mais rotineiro, dentro das

ações de pós-evento, continua sen-

do a avaliação interna. Os respon-

sáveis pelo estande ou evento le-

vantam os resultados da partici-

pação (veja boxe Hora de medir os

resultados), o que deu certo ou er-

rado, se os visitantes gostaram do

brinde, como foi o serviço dos for-

necedores e assim por diante com

o objetivo de corrigir possíveis fa-

lhas ou ajustar o trabalho para a

edição seguinte. É um processo

necessário, mas que pode ter um

alcance limitado se outras vozes

não forem ouvidas.

"Esse tipo de avaliação final

tem que ser abrangente. É preciso

escutar ainda o visitante, o aten-

dente do estande, o fornecedor,

pois assim montamos um ciclo de

informações que pode ser comple-

HORA DE MEDIR OS RESULTADOS

As avaliações de pós-evento podem ser

utilizadas para medir o retorno sobre

o investimento feito em uma feira. In-

formações levantadas no final da ex-

posição, como o volume de negócios

fechados, o número de contatos feitos

com clientes e prospects e a presença

de um público qualificado no estande,

ajudam os responsáveis pela partici-

pação a definir as verbas necessárias

para a edição seguinte.

É possível ainda classificar o grau

de atratividade da feira, examinando

a qualidade dos visitantes presentes no

pavilhão, a eficiência das técnicas usa-

das pelos promotores para chamar a

atenção para o evento — anúncios,

ações de marketing e divulgação para

a mídia (assessoria de imprensa) — e

o tamanho da exposição em relação a

seu público em potencial.
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tos, onde o pós mantém aquela sen-

sação de atendimento, carinho,

afirmação do proposto, conside-

ração e continuidade do clima que

ocorreu no local", compara a pro-

fessora Líbia. "É uma forma de fide-

lizar e efetivar algo que se iniciou

anteriormente: as vendas no caso

das feiras, as metas e conceitos no

caso das convenções e por aí afora,

sustentando as sensações e tran-

sações iniciadas no evento. Assim,

demonstramos que ainda estamos

interessados e queremos continuar

a 'paquera'."

Nessa hora, vale bolar um brinde

diferente para enviar depois com um

agradecimento pela presença ou

apostar em uma ação mais simples

feita por carta, e-mail ou telefone,

contemplando a pessoa com algo

que não foi oferecido no evento,

como uma informação ou um catá-

logo. A correspondência, porém,

PARA NÃO PERDER

O FIO DA MEADA

• Elabore uma ficha de dicas para

ser usada durante a feira, na qual são

anotadas informações sobre os cli-

entes e prospects. Isso facilitará o

contato no pós-evento.

• É fundamental ouvir os envolvidos

com a recepção e atendimento so-

bre o que escutaram dos visitantes.

• A opinião dos clientes e prospects

a respeito da presença da empresa no

evento ajudará na aproximação e no

ajuste de rumos em feiras futuras.

• Promover ações diferenciadas e

criativas na abordagem pós-feira

faz com que cada pessoa contata-

da se sinta especial.

• Correspondências personalizadas e

brindes são opções simples, de bai-

xo custo e cativantes no pós-feira.

precisa ser personalizada (com o

nome da pessoa e o dia em que ela

visitou o estande, por exemplo) para

não sugerir algo padrão, do tipo

spam, dando a impressão de que ela

não recebeu nada de diferente dos

outros visitantes.

DICAS DIFERENCIADAS

No caso das feiras, em que na maio-

ria das vezes as vendas futuras são o

principal objetivo de participação

de um expositor, as ações de pós-

evento podem contribuir para o

fechamento de negócios que mal

foram iniciados no estande. O arti-

culista da Feira & Cia, Barry Siskind,

um dos mais bem-conceituados es-

pecialistas em feiras, defende a

importância do preenchimento de

fichas de dicas sobre clientes e

prospects durante a feira que pos-

sam ser utilizadas pela equipe de

vendas após o evento. Na verdade,

trata-se de um mecanismo para

coletar o maior número possível de

informações como, por exemplo,

costumes, data de aniversário, coisas

de que gosta e desgosta, hábitos de

compra, a fim de ajudar nos contatos

futuros e, quem sabe, na concreti-

zação de negócios.

Na verdade, as ações de pós-

evento dependem dos interesses e da

criatividade de cada um, sempre to-

mando os cuidados necessários para

não abusar do relacionamento com

o cliente ou consumidor. O mais im-

portante é não esquecer dessa eta-

pa, desperdiçando boas chances.

"Precisamos entender o pós, acima

de tudo, como uma ferramenta

de desenvolvimento dos próximos

eventos", conclui Xavier.
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