
C H E C K L I S T

Brindes são sempre
um sucesso

Simples e de baixo custo ou sofisticados e criativos, os brindes são uma

boa maneira de estreitar o relacionamento com os visitantes qualificados

das feiras. Mas é preciso cuidado: a distribuição aleatória pode tumultuar

o estande e atrapalhar o atendimento aos clientes. Por Loraine Calza

B rindes combinam tanto

com feiras que, conve-

nhamos, ao visitar uma

delas e sair de mãos abanando, sem

um lembrancinha sequer, fica um

certo vazio. Da mesma forma, é de-

cepcionante participar de um even-

to corporativo e não ganhar nada

na saída. No fundo, no fundo, todo

mundo espera um brinde. Podem ser

os mais criativos e caros, como ca-

nivetes suíços, jogos de facas, pedras

brasileiras, ou os mais simples, como

canetas, camisetas, chaveiros, por-

ta-cartões e bonés. O que importa



mesmo é que, na hora de programar a

participação na feira ou de organizar

um evento, as empresas precisam

pensar no brinde mais adequado

para o seu público e no que se pre-

tende ganhar com isso.

Uma das questões principais é a

análise do perfil do público que será

contemplado. A palavra-chave é ade-

quação. Escolher um brinde unica-

mente pelo preço ou para cumprir

uma obrigação, considerando que o

seu concorrente fará o mesmo, é o

mesmo que jogar dinheiro pela jane-

la. Dependendo do público e do

propósito, vale oferecer produtos

simples, mas sempre bem-aceitos, ou

investir um pouco mais para inovar

e surpreender o visitante.

A distribuição de brindes é uma

ação planejada, cujo objetivo é estimu-

lar a pessoa a ir ao estande. No materi-

al de pré-evento distribuído para os cli-

entes, o expositor pode convidá-los a

conhecer as novidades do local e envi-

ar um cupom a ser trocado por um

brinde durante o evento ou até mesmo

falar diretamente do que estará a sua

disposição no estande. Uma inovação

é a distribuição de metade de cupons

para pessoas diferentes que precisam

encontrar o seu par durante o evento

para completar o cupom e trocar pelo

brinde. Todas essas ações devem ser

usadas como um instrumento de apoio,

pois o brinde não é a estrela principal

do estande, mas um coadjuvante do

produto ou serviço do expositor.

Outro aspecto importante é orga-

nizar a distribuição. Brindes têm o po-

tencial de levar muita gente ao estande,

mas é preciso estar atento à diferença

entre movimento e tumulto. Muitas ve-

zes, um simples brinde pode gerar um

afluxo de público muito maior que a

capacidade de atendimento do exposi-

tor. Uma situação que se repete em

muitas feiras, com filas imensas de pes-

soas às portas do estande. O proble-

ma cresce quando os responsáveis

pelo atendimento deixam de dar

atenção a um cliente ou visitante

qualificado para dar conta do públi-

co ávido por conseguir o brinde.

Uma estratégia interessante é

investir em tipos diferentes: os mais

simples e baratos para um determi-

nado público e os mais sofisticados

e criativos para outro. Em uma feira,

por exemplo, uma boa alternativa é

distribuir sacolas de plástico — sem-

pre um sucesso nesse tipo de evento

porque servem para guardar folders,

folhetos e outros brindes — para os

visitantes em geral e guardar os

brindes especiais longe da vista das

pessoas, entregando-os como uma

forma de agradecimento aos cli-

entes, prospects e visitantes espe-

ciais. Só é preciso tomar cuidado no

momento da entrega para não dei-

xar os demais perceberem que há

uma diferenciação.

Há ainda a opção de utilizar pre-

miadores. É uma forma de raciona-

lizar a distribuição e chamar a

atenção dos visitantes que passam

pelo corredor. Existem muitas opções

no mercado, como dardo eletrôni-

co, martelo premiador, minigolfe,

furacão, genius (seqüência de luzes

coloridas que deve ser reproduzida

pelo jogador), mas é preciso manter

uma equipe para cuidar dos brinque-
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'RODA O PEÃO'

Em vez de optar pela distribuição
indiscriminada ou discriminada de

brindes, muitas empresas preferem

utilizar os sorteios como forma de

atrair os visitantes. É uma opção in-

teressante quando o expositor tem

um produto de valor unitário alto,

algo criado especialmente para o
evento ou quando ele investe em

brindes mais caros, que, de prefe-

rência, devem estar relacionados aos
produtos e serviços da empresa.

Os sorteios são uma boa opor-

tunidade ainda para levantar infor-

mações sobre os visitantes e clientes

em potencial. É possível acrescentar
algumas perguntas na cédula, desde

que sejam simples e diretas, do tipo

"Você conhece nossa empresa ou
nossos produtos? "Por que está visi-

tando a feira?" etc, que podem ali-
mentar posteriormente um banco de

dados dos visitantes para futuros

contatos.. Como no caso dos premi-
adores, é preciso manter uma equipe

responsável pelo sorteio e pela dis-

tribuição das cédulas.
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