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Dando continuidade em nossa 

serie de artigos sobre estraté- 

gias de marketing, vamos con- 

versar nessa edição sobre quais 

mídias devemos escolher para 

divulgar nosso negócio de Co- 

aching e qual delas temos mais 

facilidade de realizar. 

Na edição anterior falamos so- 

bre como conhecer nosso clien- 

te ideal. Agora vamos ver como 

você vai se comunicar com ele. 

Já sabemos como eles são, do 

que gostam, seus hábitos e 

seus comportamentos. 

O tipo de comunicação e a lin- 

guagem são muito importan-  

tes nesse momento e como 

você irá se comunicar com eles 

também, de um modo mais ou 
menos formal. É importante 

lembrar que você deve fazer  

do jeito que se sente mais  con- 

fortável em se comunicar com 

os outros normalmente, por 

exemplo: 

- Se você se energiza quan- 

do fala com as pessoas, então 

deve fazer palestras, muito ne- 

tworking, dar workshops, parti- 

cipar de eventos e entrevistas; 

- Se você é do tipo mais técnico, 

então talvez seja melhor escre- 

ver artigos em blogs ou mandar 

emailmkt ou preparar newsletter. 

Não faça divulgação se não es- 

tiver à vontade, confortável; 

pois isso vai te forçar e gastar 

energia, e seu cliente pode 

perceber que não é natural em 
você e isso pode não agradar. 

Não é necessário usar todas as 
mídias, veja a que mais te agra- 

da e a que fala mais diretamen- 

te com seus clientes e que pos- 

sam dar suporte a suas metas. 

Dividi em 3 tipos de estilos de co- 

municação:  Home  Sweet Home 

– Ver e ser visto – Unindo Forças. 

 
HOME SWEET HOME - se você 

é do tipo que prefere se comu- 

nicar do conforto de sua casa, 

esse deve ser o meio de comu- 

nicação mais apropriado 

NEWSLETTER – JORNALZINHO: 

esse tipo de comunicação tem 

frequência: semanal/ mensal/ 

bimestral, em geral são coloca- 

dos artigos/ dicas/ inspirações/ 

eventos, pode oferecer um bô- 

nus como download de ebook / 

dicas / ferramentas. É sempre 

recomendável que se capte o 

cliente e mantenha-o sempre 

em contato, isso pode ser feito 

através de um banco de dados 
com o preenchimento de for- 

mulários. O jornal tem que re- 

Lucila Ferraz Marques 

Coach, Facilitadora, Palestrante e Marketing 

Diretora da ICF São Paulo 

Podemos nos reinventar a todo momento, basta querer! 

lucila@lucilamarques.com.br Ponto de Venda 

E AGORA? 
Onde divulgar meu negócio? 

Me formei em coaching... 
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presentar sua marca e ter valor 

agregado 

ARTIGOS: Escrever artigos pe- 

los quais seu cliente se inte- 

ressa, colocar em sites, blogs e 

revistas, ser colunista em revis- 

tas, blogs ou sites, isso dá expo- 

sição e credibilidade. 

SITES / BLOGS: Com imagens, 

cores, sons, palavras pode se ter 

uma maior conexão. O site pode 

conter informações básicas so- 

bre seu negócio, seu perfil, de- 

poimentos. É mais estático, mais 

formal, e no contexto atual tor- 

na-se quase imprescindível. O 

blog é melhor para informações 
pontuais e conexões mais perso- 

nalizadas. É ágil e menos formal. 

Possibilita a interação do cliente 

com comentários 

EMAIL MKT: Uma forma de ser 

lembrado sempre, mas cuidado 

com a frequência, pode irritar o 

cliente e ser bloqueado. O as- 

sunto é um dos detalhes mais 
importantes, pois ele pode 

motivar ou não a abertura do 

email. 

BROCHURA / CATALOGO: Infor- 

mações com fotos e explicação 

do serviço de Coaching, é me- 

lhor que só mandar cartão de 

visitas, mas tem custo alto. Dica 

para “abrir as portas” no cliente 

FOLDER / FOLHETO / FLYER: 

Mais simples, menor, menos 

informações, tipo lembrete e 

mais barato. 

PROPAGANDA: Tem custo de 

produção e de inserção, pode 

ser feita em Revista / jornal / 

site / blog/ Radio / TV e na  in- 

 
ternet como adwords. 

REDES SOCIAIS: Atualmente 

quem está fora das redes sociais 

está praticamente fora do mer- 

cado. É uma forma de ter uma 

conexão com pessoas e cliente 

online, em tempo real, o feedba- 

ck é instantâneo, é ágil e flexível. 
 

VER E SER VISTO - Se você é 

do tipo que gosta de brilhar, 

tem algumas atividades que 

você pode fazer como: 

NETWORKING: Participar de 

eventos relacionados à área de 

desenvolvimento pessoal, RH e 

executivo, visitar feiras de algum 

mercado que lhe for interessan- 

te, ver e ser visto pelas pessoas 

não deixa que seja esquecido. 

Lembre-se de nunca sair sem car- 

tão de visitas, mas não dê para 

todo mundo, somente a quem 

realmente interessa, caso con- 

trario o destino será o lixo e você 

jogou dinheiro fora. 

ESTANDE EM EVENTOS: Parti- 

cipe de feiras/ eventos da área/ 

conferências, de forma indivi- 

dual ou em parceria com outros 

da área de desenvolvimento 

pessoal que seja complementar 

a você e não concorrente. Essa 

atividade tem custos e talvez 

precise de staff, decoração, 
brindes e material impresso 

EXPOSIÇÃO PESSOAL: Seja um 

palestrante, pois o dialogo é 
significativo e importante para 

publico selecionado, esse tipo 

de evento pode ser feito em 

encontros profissionais/ confe- 

rências/ clubes/ parceiros. Faça 

 
demonstração de seu trabalho, 

ofereça uma degustação, esta é 
uma forma de divulgar e deixar 

o outro curioso, como comida 

francesa, com gostinho de que- 
ro mais! Faça Workshops e dê 

aulas, é uma ótima forma de se 
divulgar, ser conhecido e trei- 

nar suas habilidades, além de 
dar muita credibilidade. Dê en- 

trevistas em TV, rádios e inter- 

net; você ficará surpreso com a 
repercussão. 

DICA: tenha uma padronização 

sempre que aparecer em publico: 

tipo de roupa, cor, acessório etc 

 
UNINDO FORçAS - Existem al- 

gumas formas de parcerias que 

podem além de divulgar o seu 
negócio alavancar as suas vendas 

ALIANÇA  ESTRATÉGICA:  Para 

promover seu negócio em par- 

ceria com outro que tenha a 

mesma afinidade, que seja com- 

plementar a seu negócio como 

por exemplo uma academia de 

ginastica ou uma empresa de 

refeições balanceadas; 

COMISSIONAMENTO:  dar um 

percentual para quem te indi- 

car um cliente, que pode ser 

em forma de desconto ou em 

dinheiro; 
REPRESENTANTE DE VENDAS: 

contratar alguém para levar 

seu negócio a mercados que 

você não explora e aumentar a 

penetração de mercado; Agora,   

munido   destas   infor- 

mações, você poderá escolher 

melhor em qual das mídias irá 

investir seu tempo e dinheiro. 



 

 


