
Para não errar em feiras alemãs

Mesmo do expositor mais ex-

periente em feiras brasileiras,

a participação no exterior

requer uma série de cuidados para ga-

rantir o sucesso. É aconselhável que

a primeira participação seja feita como

visitante, de forma a observar como

os seus concorrentes se apresentam

e, aí sim, planejar a presença como

expositor.

O primeiro passo na direção do su-

cesso é contatar os promotores do even-

to para saber de todas as formalidades

a serem cumpridas. Quanto à forma de

participação, geralmente, empresas de

pequeno e médio porte optam por

estandes coletivos, com apoio de um

órgão governamental e, embora seja

ele o responsável por cuidar de toda a

parte burocrática do evento, cabe a

cada empresa montar a sua própria es-

tratégia para atingir o maior número de

clientes. Nessa hora, é preciso atentar

para alguns itens:

A logomarca da empresa é essencial, porém é melhor evitar

pôsteres, principalmente com textos em português, que só

ocupam espaço. A iluminação é outro fator importante, pois,

se for muito forte e direta, acaba irritando tanto a equipe do

estande como o cliente, o que, psicologicamente, influi de

maneira negativa nas negociações.

O inglês é o idioma comercial oficial, entretanto, no caso

de feiras alemãs, é importante apresentar também material

no idioma local.

PESSOAL DE SUPORTE

Caso a empresa não leve funcionários suficientes e que falem

inglês fluentemente, é preciso contratar recepcionistas ou in-

térpretes que tenham postura e dominem, no mínimo, inglês,
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português e alemão. Ao contrário do

que acontece no Brasil, a seleção não

é feita pela beleza e sim pela capaci-

dade. A recepcionista é um comple-

mento, um apoio ao expositor, e não

um atrativo para a empresa.

É muito importante o envio de mala

direta para os potenciais clientes, dan-

do a chance de que eles já agendem

um horário. Caso a empresa não tenha

um departamento de marketing, pode

terceirizar essa ação.

Essa é uma escolha importantíssima.

Com a cultura de flexibilidade do bra-

sileiro, fica difícil achar o parceiro

certo. Deve ser uma montadora com

boa infra-estrutura, de preferência lo-

cal, mas com chance de poder fazer

mudanças de última hora.

Chegar ao estande antes dos visitantes

é um posicionamento muito importan-

te, embora nem sempre levado a sério.

M A I L I N G

Organize-se para cadastrar todos os clientes durante o evento

e, assim que voltar ao Brasil, dê continuidade aos contatos,

fazendo follow-up e agradecendo a presença.

Não é durante o evento que se fecham negócios. Feiras são

plataformas de informações e contatos. Desistir após a primei-

ra participação é demonstrar não ser um international p/ayer.

Participar sempre dos eventos da área, onde há maior concen-

tração de interessados, garante o sucesso por muitos anos. ms
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