
evido à natureza do marketing

boca-a-boca, o retorno do

investimento em eventos patro-

cinados vai muito além do que revelam

as métricas tradicionais. É o que afirma

The Viral Impact of Events (O Impacto

Viral dos Eventos), uma analise estra-

tégica produzida pelo Event Marketing

Institute, segundo a qual os organi-

zadores de eventos que tiverem um

plano para aproveitar melhor esse fe-

nômeno obterão o máximo retorno

do seu investimento.

O estudo considera uma ampla

gama de eventos - desde festas e

solenidades patrocinadas por empre-

sas até espetáculos esportivos, feiras

e concertos -, mas os mesmos prin-

cípios valem para todos e podem ser

bastante úteis para os organizadores,

pois comprovam o valor dos eventos

patrocinados.

De acordo com o relatório, 98%

dos visitantes que têm experiência

positiva em um evento comentarão

o fato com alguém - sendo que me-

tade deles falará da sua experiên-

cia com quatro ou mais pessoas. Por

outro lado, 95% também dirão a outros

se tiveram uma experiência negativa

e 62% destes falarão com mais de

quatro pessoas a respeito.

Ao visitarem um evento, 90%

das pessoas chegam acompanhadas

(1/5 dos visitantes vêm em grupos

de cinco ou maís pessoas). Ainda que

os acompanhantes possam não ser o

cliente-alvo, muitas vezes ajudam a

influenciar a decisão de compra.

Dentre os visitantes de um evento,

63% conseguem lembrar o nome da

empresa patrocinadora, 93% autorizam

o envio de cupons ou ofertas especiais

e 92% se mostram dispostos a ofere-

cer feedback se receberem algum tipo

de incentivo. Não só 27% dos visi-

tantes pensam em mudar de marca

após uma experiência positiva num

evento, mas suas recomendações

também podem convencer seus cole-

gas e amigos.

*Matéria publicada no site Expo Web

(www.expoweb.com)
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