
5 Passos 
para potencializar o seu negócio



passo 1:
Planeje e conheça tudo 

sobre a sua empresa



Quando decidimos investir em um negócio, é importante conhecê-
-lo de todos os ângulos e em todos os processos.

E esse é justamente o erro mais comum de se acontecer: má gestão. 
A má gestão dos recursos pode comprometer os números, mesmo 
com um bom time de funcionários. Não basta improvisar!

Não é correto agir por cima do planejamento e tomar decisões mal 
pensadas. Agir por impulso, sem estudar o cliente ou adotar qualquer 
estratégia, pode trazer resultados catastróficos em vez de solucionar 
o problema. 

Nesse momento, é hora de buscar auxílio de um profissional de 
planejamento para identificar as estratégias e ideias para você traçar 
os objetivos para alcançar o sucesso. Depois de decidido o caminho, 
o próximo passo é conhecer para quem você irá fazer isso!



passo 2:
Para quem você
irá comunicar?



Não adianta ter um planejamento se ele não irá conversar 
com o público que você possui. Se não tiver a linguagem 
ideal, tudo o que você construiu até aqui pode ir por água 
abaixo!

Identificar o que o cliente quer é a melhor maneira de criar 
os multi perfis de personalidade para trazer ofertas rele-
vantes para ele. 

É preciso entender quais são as prioridades, se a qualidade, 
o preço, atendimento ou todos os fatores e quais deman-
das o atrairão mais. 

Você deve estar atento ao gosto do cliente final, ajustando 
seu produto ao público-alvo, a modo de expandir seu negó-
cio para outros nichos.



passo 3:
Trabalhe no seu diferencial



Sair atirando para todos os lados, todos os mercados e 
clientes pode ser visto como desespero, por isso, evite 
ao máximo fazer isso, pois pode acabar comprometen-
do o desempenho da empresa.

O ideal é identificar o diferencial competitivo do negó-
cio, seja ele um produto chefe, a qualidade, o preço, ou 
o atendimento pré e pós-venda. A melhor maneira de 
se fazer isso é entender o que o seu cliente busca e 
saber o que ele fala sobre sua empresa ou produto. 

Assim, sua empresa se torna competente e adquire o 
seu diferencial. Aposte nele e verá que seus clientes 
terão o reconhecimento que você desejava!



passo 4:
Comunique. Como?

Quando decidimos investir em um negócio, é importante conhecê-
-lo de todos os ângulos e em todos os processos.

E esse é justamente o erro mais comum de se acontecer: má gestão. 
A má gestão dos recursos pode comprometer os números, mesmo 
com um bom time de funcionários. Não basta improvisar!

Não é correto agir por cima do planejamento e tomar decisões mal 
pensadas. Agir por impulso, sem estudar o cliente ou adotar qualquer 
estratégia, pode trazer resultados catastróficos em vez de solucionar 
o problema. 

Nesse momento, é hora de buscar auxílio de um profissional de 
planejamento para identificar as estratégias e ideias para você traçar 
os objetivos para alcançar o sucesso. Depois de decidido o caminho, 
o próximo passo é conhecer para quem você irá fazer isso!



Você pode ter o melhor produto do mundo e as melhores ofertas, 
mas de nada irá adiantar se você não souber utilizar ferramentas 
de comunicação a seu favor, para fazer com que essa informação 
chegue a quem realmente importa: seus clientes.  

Mas isso não significa que você irá entupir seus clientes de infor-
mação, isso fará o efeito contrário. Mantenha o foco sobre seus 
objetivos traçados durante o planejamento e adeque a comuni-
cação para o tipo de resultado que está buscando. 



Mantenha sempre suas páginas virtuais e redes sociais atuali-
zadas, acompanhe o que seus clientes estão falando sobre você 
nelas e sempre mantenha contato direto e rápido! No mundo 
pós-moderno, este é o fator que é mais considerado pelos clien-
tes quando se trata de busca de informação sobre a marca.

Uma marca que possui uma classificação de 2,5 estrelas no Face-
book passa mais credibilidade que outra possuindo 4,0 estrelas? 

Vale a pena refletir!



passo 5:
Dê um upgrade em seus negócios

com o auxílio das soluções 
móveis e digitais! 



As soluções mobile visam atingir o seu cliente através de es-
tratégias como E-mail marketing, SMS e WhatsApp, por exem-
plo. Através dessas ferramentas comuns nos smartphones 
de quase todo brasileiro, a sua empresa consegue se comu-
nicar com grande parte dos clientes. As taxas de abertura e a 
presença de cada um desses meios nos celulares mostram 
como eles se mantêm eficientes. 

As soluções digitais buscam ajudar a sua empresa a entrar no 
universo que mais cresce nos últimos anos: as redes sociais. 
Para uma empresa se manter visível no mercado é preciso 
ocupar essas redes, mas não pode ser de qualquer jeito. Estra-
tégias de gestão de rede atreladas à gestão de marca são es-
senciais para crescer nesse meio. 



Se cada uma dessas estratégias funciona bem sozinhas, 
juntas elas formam uma receita infalível para atingir e fide-
lizar cada vez mais clientes. Ter um site já é muito bom, 
mas ter um site integrado a outras soluções é melhor 
ainda. Links para o seu site podem estar presentes nas 
mensagens de SMS, e-mail e Whatsapp, por exemplo. 
Assim como, as redes sociais podem aparecer nessas men-
sagens para quem busca saber mais sobre a empresa. As 
possibilidades são inúmeras.



Quem é a 
Hotmobile?



Oferecemos soluções móveis e digitais para o seu negócio.

Com mais de 10 anos de atuação, a Hotmobile oferece aplicativos em 
comunicação, serviços de gestão e desenvolvimento de projetos em so-
luções para dispositivos móveis. Mensagem de voz, texto e interativida-
de estão entre as tecnologias que utilizamos para que o seu projeto em 
comunicação móvel se torne realidade.  

Além disso, nossa agência de soluções digitais está no mercado para 
combinar ideias, inteligência, criatividade e planejamento. Nos orgulha-
mos do nosso trabalho de gestão de marca e rede social, além das solu-
ções web que oferecemos.

Possuímos uma equipe de profissionais altamente talentosos e capa-
citados para atender às suas expectativas. Dedicados a colaborar com 
nossos clientes, agregando valor ao seu negócio e otimizando drastica-
mente a forma de se comunicar com o seu público-alvo.

   



contato@hotmobile.com.br

www.hotmobile.com.br

Facebook: hotmobilesms 

Instagram: @hotmobile.sm | @agenciahotmobile

Conheça mais sobre os nossos serviços!

Contatos:


