
F R A N C H I S I N G



Falamos aqui de conhecimento de marca, o primeiro
passo para que uma marca seja construída de forma con-
sistente e possa trazer muitas vendas e resultados crescentes
sempre. O fato é que, para franquias, o caminho é sempre
mais difícil, pois não envolve só a vontade e o profissiona-
lismo do franqueador, mas também a gestão do franqueado.
Uma verdadeira parceria. Não existe SUPERMARCA em
franquias, sem um trabalho em que cada um tenha o seu
papel.

Papel do franqueador
É o primeiro responsável por fazer a marca ser conhecida.
Precisa "ensinar" ao mercado o que é sua marca e o que ela
traz de benefícios para as pessoas. Isso se torna possível
com a assessoria de imprensa, investimentos em mídias
nacionais e campanhas institucionais. Precisa cuidar do mo-
nitoramento do conhecimento da marca de forma regional
e nacional.

Papel do franqueado
É o primeiro responsável por fazer a marca do seu negócio
ser conhecida em sua região. Ele precisa investir de duas
maneiras (institucional e promocional), sempre na sua
região de atuação. Precisa ensinar a região o que a marca do
seu negócio traz de benefícios. Mostrar para a sua região
que agora ela conta com essa marca bem pertinho de casa,
do trabalho, etc.

Poderia escrever um livro sobre conhecimento de marca,
mas o importante é que franqueador e franqueados sejam
peças complementares para fazer a mesma marca ser
conhecida. Porém, a forma de construir isso envolve o cum-
primento do papel de cada um nesse processo. Então,
chegamos a uma regra básica: para que uma franquia venda
bem, é preciso que ela se torne conhecida, pois sem o
conhecimento não existe confiança para comprar.

Se você cuidar da sua marca,
tenha certeza de que terá
grandes vendas e a marca ficará
cada vez mais conhecida
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Text Box
Fonte: Venda mais, ano 14, n. 160, p. 56-58, ago. 2007.




