A IDENTIFICAÇÃO DE PAIS E
ALUNOS COM A ESCOLA
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Claro que outros fatores também serão preponderantes na escolha de pais e
alunos pela escola, faculdade e universidade. Não podemos esquecer que (atores
extras acabam por melhorar ou limitar
a identificação deles com as instituições.
Para uma família com poucos recursos financeiros, por exemplo, ver o filho
com um canudo nas mãos muitas vezes
já é uma grande conquista. Para quem
tem mais condições, aspectos como a estrulura física, o corpo docente e a pedagogia adotada passam a ser os primeiros
quesitos observados c levados em conta.
Se você pensou que nada pode contribuir além dos dotes "naturais" das
instituições, enganou-se. De fato, o
melhor marketing é o boca-a-boca, a
imagem que as instituições transmitem ao longo dos anos. Mas um esforço
em comunicação, com um marketing
educacional bem direcionado, destacando seus diferenciais, sempre auxilia de forma positiva na escolha. Ou seja, cativa o fiel público "consumidor"
de educação, revelando seus segredos
de alguma forma.
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