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Hora de pensar no brinde de fim de ano
Embora pareça cedo para pensar 

nos brindes para fi nal de ano, não é. 
O momento certo é agora, enquanto 
ainda tem tempo sufi ciente para en-
comendar e personalizar. 

Eis quatro bons motivos para já 
pensar nos brindes para fi nal de ano:

| PAGAR MAIS BARATO
Conforme vai chegando perto do 

fi nal do ano, a demanda por tudo vai 
aumentando e você sabe qual é o efei-
to disso: aumento nos preços. Esta lei 
básica da economia (oferta e deman-
da) vale para tudo, inclusive para os 
brindes e produtos personalizados.

Comprando antes você garante 
preços e condições de pagamento 
muito melhores.

| GARANTIR O PRODUTO IDEAL
Alguns produtos são bastante 

procurados por terem tudo a ver com 
o verão. É o caso dos kits frescobol, 
toalhas de praia e chinelos personali-
zados. Como consequência o estoque 
destes produtos não vai longe e você 
pode fi car sem. Portanto, as empresas 
que deixam para comprar de última 
hora acabam não podendo ter liber-
dade sobre qual produto e técnica uti-
lizar na hora de personalizar brindes.

| RECEBER NA DATA CORRETA
Como as fábricas fi cam totalmente 

lotadas em suas linhas de produção, 

INVISTA EM RELACIONAMENTO
O brinde diz muito sobre sua empresa!
Por isso, escolha uma peça que represente, de fato, sua empresa e seus objetivos. 
Nada adianta investir em brindes baratos só para fazer parte do movimento de 
uma data sazonal. É preciso criar sinergia entre o brinde e a imagem que planeja 
e deseja construir para sua empresa. Uma boa maneira para entender se o brinde 
que você está escolhendo é realmente útil e válido dentro dos objetivos promo-
cionais da empresa é parar um minutinho e pensar: “eu usaria essa peça?”. Esse 
questionamento faz toda a diferença, principalmente para aquelas ocasiões em 
que a verba é pequena e a escolha do produto é sempre feita de uma maneira 
mais negligenciada, só para participar do momento. Corra disso. Entenda que o 
brinde não é um presente, ele é uma poderosa peça de relacionamento. Pense 
sempre neste poder mágico que um brinde possui e escolha sempre produtos que 
encantem e gerem experiências positivas no dia a dia do seu cliente. Vale muito 
mais a pena investir corretamente em brindes especiais do que produzir de forma 
quantitativa para alcançar o maior número de pessoas. Já parou para pensar 
em quantas canetas você já ganhou e não usou? E nos calendários? São tantos 
e pouco personalizados que não dá nem vontade de incorporá-los 
em nossas vidas. Pense sempre no relacionamento!

os prazos de entrega também come-
çam a se estender. 

Infelizmente muitas empresas 
acabam deixando para comprar de 
última hora, e não conseguem produ-
zir os brindes que gostariam a tempo 
de distribuir em suas campanhas de 
fi nal de ano.

| APROVEITAR AS DATAS 
COMEMORATIVAS
As festas de fi nal de ano são o mo-

mento ideal para presentear clientes, 
futuros clientes e funcionários.

Comprar seus brindes agora é 
uma garantia de que sua empresa vai 
aproveitar ao máximo estas oportuni-
dades, seja no Natal ou no Ano Novo 
(assim como em datas como o dia do 
médico, dia da secretária etc.).

Adiantar as compra de brindes 
para fi nal de ano ajuda também a pla-
nejar campanhas de fi m de ano mais 
elaboradas e efi cientes. Quer dicas? 
Guarda Sol é exemplo de brinde útil 
nesta época do ano, é prático e dura 
muitas temporadas. Esse é o tipo 
de brinde altamente personalizável 
em que fi ca em grande destaque a 
sua empresa e a mensagem que ela 
quer passar. Um belo guarda sol de 
sua empresa na praia é um outdoor 
passando sua mensagem instantanea-
mente para muitas pessoas.

Criatividade para atingir o resultado
Distribuir produtos promocionais 

é uma ótima maneira de divulgar a 
sua marca para clientes e potenciais 
clientes. Escolher brindes mais cria-
tivos, úteis e de baixo custo é uma 
tarefa difícil.

Personalização: Distribuir brin-
des apenas com sua marca não é a 
única maneira de fazer as pessoas 
lembrarem da sua empresa. Uma 
boa estratégia para ser lembrado é 
personalizar o brinde. O Totem de 
foto lembrança desempenha bem essa 
estratégia.

Evite brindes com pouca vida útil: 
Distribua objetos que serão usadas 
por muitas vezes. Uma exceção à 
regra é presentear com comida, que 
sempre é uma boa pedida. 

Diversão: Ofereça algo que dê 
prazer e distração. Games e ações 
interativas que remetam ao seu ne-
gócio são boas sacadas. Faça ranking 
e recompense os melhores colocados. 

O poder da escolha: Se você tem 
vários tipos de brindes, deixe as pes-
soas escolherem o item de sua prefe-
rência, assim elas se sentem especiais 

e aumenta a probabilidade de usar o 
objeto com sua marca.

Dê em dobro: O ato de repassar 
um presente que recebeu não é uma 
situação muito agradável, mas em 
se tratando de um item promocio-
nal, quanto mais ele passa de mãos, 
melhor. Pensando nesta situação, 
oferecer dois itens com mensagens 
que incentivam a doação de um dos 
brindes é uma boa forma de dobrar 
o alcance da ação.

Diversifi que: Fazer itens que po-
dem ser usados por homens e mulhe-

res é uma alternativa de economizar, 
mas não descarte a possibilidade de 
criar brindes específi cos para cada 
gênero. Um pequeno jogo de maquia-
gem encanta mais as mulheres do que 
uma caneta, da mesma forma que 
uma caneca de chopp pode agradar 
mais aos homens.

 Ofereça sucesso: Crie material, 
seja digital ou impresso, que traga 
cases de sucesso da sua empresa e 
mostre ao cliente como a empresa 
dele pode ter sucesso contratando ou 
comprando o seu serviço ou produto.


