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Embalagens:
vale a pena apostar?
3

Para chegar até a sua marca, o cliente passa por diversas etapas da jornada de compra.
A última etapa é a entrega do produto, que será responsável por gerar valor e mostrar que a sua
empresa oferece exatamente o que o cliente precisa. E como deixar esse momento ainda mais
marcante? Simples. Utilizando embalagens como parte da sua estratégia de marketing.
Ao contar com uma embalagem de qualidade, você passa a ter um diferencial competitivo
no mercado, fortalecendo a comunicação entre sua marca e o consumidor.

Por isso, escolher a embalagem certa é essencial para gerar confiança e fidelizar o cliente.
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Vantagens de inserir embalagens
na sua estratégia de marketing
Saiba quais são os principais ganhos que a sua
empresa vai ter ao apostar em embalagens.
5

2.1 Primeira impressão marcante
A entrega de um produto é o primeiro contato físico da sua marca com o cliente.
Por esse motivo, ele deve causar uma boa impressão desde o começo. Uma embalagem bonita,
resistente e de qualidade passa confiança e garante que o item chegue em perfeito estado.
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2.2 Potencializa
o marketing
Ao optar por uma embalagem
personalizada, você pode levar sua
marca ainda mais longe. É possível
inserir cores, estampas, elementos,
logo, canais de contato, redes sociais
e demais informações que divulguem
a sua empresa. Ainda, você pode
criar embalagens para datas especiais
do comércio, impactando o cliente
positivamente e fortalecendo a marca.
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2.3 Melhora a experiência do cliente
Além do proteger e facilitar o transporte de produtos, as embalagens podem melhorar a
experiência do cliente. Para isso ela deve ser prática, fácil de manusear, resistente e esteticamente
agradável, transmitindo a personalidade da sua marca para quem está recebendo.
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2.4 Proteção para
o seu produto
Para ser entregue de maneira íntegra e sem avarias, que
podem acontecer no transporte, os produtos devem ter
uma embalagem resistente e prática. Por isso, é essencial
escolher as embalagens certas para tipo de negócio e o
produto que será transportado. Você deve ficar atento,
por exemplo, a matéria-prima da embalagem e ao peso
que ela suporta. Ainda, uma embalagem que será enviada
pelo correio necessita de mais resistência do que uma loja
que entrega os produtos pessoalmente. Com as escolhas
certas, você terá a certeza que os itens serão entregues
com segurança. Leia mais sobre os diferentes tipos de
embalagens no nosso blog clicando aqui.
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2.5 Proporciona praticidade
A embalagem, quando aplicada na estratégia de marketing, proporciona mais praticidade para
a loja, que pode armazenar os produtos desmontados em pequenos espaços. Na hora de usar,
basta montar de forma rápida e simples cada uma delas. Ainda, o cliente tem vários ganhos, já
que tem a certeza que vai receber o item com segurança. As embalagens devem ser funcionais.
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2.6 Responsabilidade
social
As embalagens podem ser também uma
opção sustentável para a sua empresa,
característica que reverte positivamente
para a imagem da sua marca no mercado.
Ao optar por um item sustentável,
biodegradável e reciclável, sua empresa
passa a ser mais bem vista pelos clientes,
além de contribuir com a preservação do
meio ambiente e evitar o desperdício.

11

Quando investir em
embalagens para sua loja?
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As embalagens são essenciais para empresas que querem potencializar a estratégia de marketing.
A entrega é o seu contato mais próximo com o cliente e esta etapa é primordial para que ele se
sinta satisfeito com seu serviço e produto.

Todas as lojas que atuam com envio de produtos precisam de embalagens que tenham qualidade
e resistência, inclusive as que fazem a entrega pessoalmente ou para a mesma região em que a
loja se encontra. A embalagem confere profissionalismo para a empresa e traz diversos benefícios
que, em longo prazo, contribuem com a fidelização do cliente, resultando em mais compras.
Clique aqui e saiba porque as embalagens podem ajudar a aumentar suas vendas.
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Conteúdo bônus:
personalize sua embalagem
com a Klabin ForYou
14

Na Klabin ForYou você encontra soluções em papel para todos os tipos de negócio. Ainda,
para deixar o produto com a cara da sua marca, você pode escolher um modelo de embalagem
personalizável, inserindo a logo da sua empresa ou fazendo a customização completa no item.

Confira o passo a passo:
1. Acesse o site https://www.klabinforyou.com.br/
2. Escolha a embalagem de sua preferência.
3. Escolha o tamanho da embalagem.
4. Escolha a quantidade de embalagens que vai precisar.
5. Escolha como quer personalizar: utilizando nossa ferramenta de personalização online
(disponível para acesso por computador) ou fazer download de um design pronto.
Clique aqui e veja dicas de como deixar a embalagem com a cara da sua marca!
6. Com a arte pronta, basta inserir no carrinho e finalizar a compra.
7. Pronto! Em breve você vai receber suas embalagens em casa.
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