
 

 

Conteúdos pós-venda: crie fãs da marca. 

Por Alessandra Assumpção. 

 

Os conteúdos pós-venda é uma estratégia efetiva para você ter fãs da sua marca com 

os clientes que já compram ou compraram do seu negócio. 

Para continuar a leitura, você precisa analisar a jornada de compra da sua empresa e 

se não sabe como fazer isso, basta clicar aqui. 

Dicas para os conteúdos pós-venda 

Depois de mapear a jornada do seu cliente, você pode aplicar conteúdos no pós-venda 

que irão direcionar o quanto a sua empresa efetivamente se preocupa com cada 

consumidor. 

1. Acolhimento 

Mande e-mail de boas vindas para o cliente, já criando uma relação e perguntando o 

que achou do produto ou até mesmo dando alguma dica complementar exclusiva. 

Você pode pensar em um treinamento online, um infográfico, como também tutoriais 

em vídeo que mostre sua criatividade falando sobre o produto ou serviço adquirido. 

2. Retenção 

Crie pesquisas de satisfação com perguntas breves para medir o atendimento, por 

exemplo, como webinars que pode funcionar como um treinamento, mas que permite 

maior interação com vários clientes de uma só vez. 

http://madameconteudo.com.br/jornada-do-cliente/


3. Expansão 

Utilize informações disponíveis para incentivar seu cliente a comprar pacotes, a 

comprar produtos que sejam complementares ou novos para as necessidades deles. 

Aproveite os cases de sucesso aqui, em que você pode dar soluções e trazer a 

inspiração de quem já usou. 

4. Fã da marca 

Quando chegar aqui, lembre-se que seu cliente é um advogado da marca e nada 

melhor do que um tratamento VIP. Crie comunidades exclusivas no WhatsApp ou 

Telegram, como também desafios para que eles participem e ganhem um brinde, ou 

até indicar uma pessoa e se a mesma comprar, ter 15% de desconto na próxima 

compra. 

Conteúdo otimizado 

São muitas as ideias que você pode aprimorar com essas dicas que dei aqui, sempre 

buscando fazer um planejamento e produzir conteúdos pós-venda de forma 

otimizada. 

E para chegar nesse passo, você precisa já ter vendido e o cliente ter caminhado na 

jornada de compra completa com a sua marca. 

  

 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/whatsapp-business/

