
Saiba como fidelizar clientes em seu supermercado

Atualmente, as compras realizadas na internet e por meio de aplicativos vem se tornando comuns e têm
crescido a cada dia. Por isso, pensar constantemente em como fidelizar clientes no seu supermercado é
um desafio para qualquer empreendedor.

No entanto é importante compreender que essa fidelização vai muito além de oferecer produtos com
qualidade. É necessário criar valor para a empresa — seja ela grande ou pequena —, gerar
engajamento e estreitar relacionamentos, superando as expectativas do cliente.

Quer saber como fazer isso para o seu supermercado? Então continue a leitura deste texto e veja as
dicas que separamos para você!

Saiba quem são os seus consumidores

A nossa primeira dica é: você precisa entender quem são as pessoas que compram no seu
supermercado. Ou seja, quem são os seus fregueses.

Já se questionou quem frequenta e quais são as preferências do seu cliente? Se ainda não fez essas
perguntas, chegou a hora de colocar isso em prática, pois só assim você poderá elaborar as estratégias
para conquistar e fidelizar o seu consumidor.

Pergunte-se também o que faz as pessoas procurarem o seu estabelecimento. Desse jeito, você pode
transformar um eventual cliente em comprador fiel.

Anote algumas dessas perguntas e mão na massa!
● Quem é meu cliente? — Pesquise dados demográficos e comportamentais para traçar um perfil

desse consumidor;
● O que ele procura? — Identifique quais são as suas reais necessidades. Desse jeito, você poderá

escolher qual o melhor produto para suprir essa demanda;
● Como posso vender? — Escolha o melhor jeito para concluir a venda. Para alguns, apenas uma

promoção já basta.

Diversifique a variedade de produtos

O que acontece quando você entra em uma loja para comprar um produto e não o encontra? Se você é
como a grande parte dos consumidores, provavelmente você ficará frustrado ao se deparar com uma
situação assim e sairá do local, certo?

Em geral, isso é o que ocorre quando um cliente em potencial entra no supermercado e não encontra o
item que deseja comprar. E você não quer que aconteça isso com o seu estabelecimento, não é?

Por isso, invista em um mix de produto e ofereça uma ampla variedade de mercadorias para os seus
clientes.

Invista na qualidade

E já que falamos de variedade de produtos anteriormente, chegou a hora de comentarmos sobre
qualidade. Não basta ter muitos produtos se a qualidade não for boa e confiável, não é mesmo?

E é pensando nisso que você precisa entender que não basta ter uma boa variedade, é preciso também
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ter qualidade. Afinal de contas, ninguém merece enfrentar problemas para restabelecer o seu
supermercado.

Para que isso não ocorra, faça uma boa gestão de fornecedores. Pesquise e mantenha contato com
pessoas que lhe oferecerão produtos de qualidade, pois o desempenho dele tem ligação direta com o
desenvolvimento do seu supermercado.

Mantenha a reposição das gôndolas em dia

E para finalizar, a nossa última dica é: sempre que possível, faça a reposição nas gôndolas. Afinal, a
prateleira é a peça chave de um ponto de venda, pois será onde o cliente fará o primeiro contato com o
produto. E, cá entre nós, ninguém merece chegar no supermercado e ver tudo bagunçado, né?

Portanto, planeje a reposição das gôndolas, atualizando-as constantemente e explorando alguns pontos
fortes de determinada marca.

Além disso, foque na organização! Isso é importante porque se elas estiverem limpas, organizadas e
cheias com os produtos no mesmo lugar, a possibilidade de o cliente retornar ao seu supermercado é
enorme.

Enfim, você já sabe como fidelizar clientes em seu supermercado, certo? Temos certeza de que com
essas dicas anotadas você conseguirá! Agora, basta seguir as nossas orientações e sair na frente dos
concorrentes.

Gostou do nosso post e quer continuar recebendo outros conteúdos? Então assine a nossa newsletter e
receba diretamente em seu e-mail.
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