
Tempos de pandemia: 4 estratégias de vendas para o seu
supermercado!

A vida mudou na passagem de 2019 para 2020. O cenário da pandemia tem trazido novos desafios, e é
importante integrar o seu empreendimento a um pensamento de comunidade em tempos de
solidariedade. Faça uso de uma atenciosa estratégia de vendas para supermercado.

Para garantir a segurança de todos, órgãos de saúde tem se movimentado para conscientizar as famílias
dos modos mais seguros para se movimentar durante os tempos de pandemia. É um grande salto
acompanhar esse raciocínio junto de seu supermercado e se adequar às novas orientações.

Está preparado para se ajustar aos novos tempos? Separamos 4 estratégias para você cativar e manter
o seu cliente seguro. Confira!

1. Se adeque às orientações dos órgãos de saúde

O isolamento social já se mostrou como o antídoto para a pandemia. Apenas serviços essenciais tem a
permissão de estar em funcionamento, mas, claro, isso não significa que são uma exceção nos
cuidados.

Uma estratégia de vendas para supermercado bem sucedida é também uma estratégia segura para
todos. Para se adequar às orientações dos órgãos de saúde, alguns passos são cruciais:

● Treine sua equipe para os novos cuidados, dentre deles o ato de lavar as mãos constantemente e
passar álcool em gel 70%. Quando necessário, equipe-a com máscaras e luvas;

● Mantenha filas organizadas em seu supermercado, orientando clientes para a distância segura de 1
a 2 metros entre si;

● Ofereça álcool em gel 70% para usufruto de seus clientes e higienize constantemente cestas,
carrinhos e outros objetos a serem revezados.

2. Invista em ações pela internet e nas redes sociais

Tão importante quanto manter o ambiente do supermercado sanitizado é deixar os seus clientes cientes
dos cuidados que você tem em seu empreendimento. Alerte a sua freguesia sobre estar preparado para
a pandemia, atualizando suas redes sociais com informações a respeito. Busque atualizar o público
diariamente, se possível ao menos uma vez pela manhã, pela tarde e à noite.

Além disso, você pode realizar ações, apresentando combos e promoções que que ajudem as pessoas a
evitar aglomerações e filas. Aposte nos alimentos frescos e informe online ao seu freguês sempre que
chegar uma nova remessa.

3. Conte com um aplicativo de vendas e promoções

Uma ótima estratégia para vendas no supermercado em tempos de epidemia, certamente é apostar em
um aplicativo de vendas e promoções. A boa notícia é que o aplicativo é permanente e pode ser usado
após esse momento passar.

Aposte em promoções para atrair e fidelizar consumidores para o seu negócio. Uma dica bastante
valiosa, que pode influenciar na escolha do seu supermercado, é oferecer entrega a domicílio. Além de
evitar filas e aglomerações, demonstra atenção ao seu cliente em tempos de crise.

4. Aproxime-se do seu cliente e se solidarize com suas

https://blog.santamassa.com.br/conheca-6-estrategias-infaliveis-para-encantar-seus-clientes/
https://blog.santamassa.com.br/5-alimentos-que-podem-ser-congelados/
https://blog.santamassa.com.br/como-fidelizar-clientes/


dificuldades

A pandemia tem que ser enfrentada por todos e todas, e por que não aproveitar a possibilidade de ter o
seu nome lembrado mesmo depois que esse momento passar? Demonstrar que o seu estabelecimento
está em sintonia com as orientações de órgãos de saúde e com um olhar de solidariedade para esse
tempo difícil certamente é uma estratégia de vendas para supermercado absolutamente imprescindível.

Estar do lado do seu cliente é o caminho mais recomendado para priorizar a saúde de quem apoia seu
estabelecimento, bem como a saúde do seu próprio negócio. Afinal de contas, a maior estratégia de
vendas para supermercado é reconhecer a sua importância figurando entre os pilares dos serviços
essenciais. É possível progredir como negócio e, ao mesmo tempo, oferecer ajuda para combater a
crise.

Aliás, aproveite que você está por aqui e saiba por que vale a pena investir no supermercado online,
antes e depois da crise. Fiquem bem e até a próxima!
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