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EMENTA
Introdução ao marketing promocional. Promoção de vendas voltada ao consumidor: funções, formas, análise do
retorno, capacidades e limitações. Promoção de vendas comerciais: papel, tipos, avaliação do investimento, pontos
fortes e fracos. Descontos e os esforços para minimizar problemas com descontos comerciais. Relações públicas
aplicadas ao marketing: estimular, empurrar (push) e puxar (pull) e o uso de patrocínios. O aumento das alocações
orçamentárias para promoções: motivos e conseqüências para as ações de marcom.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Seleção de apelos de mensagem e endossantes no marketing promocional
Tipos de apelo
Adequação dos apelos aos objetivos da ação promocional
Uso de endossantes no marketing promocional: funções, critérios de seleção, capacidades e riscos
2) Análise da eficácia da mensagem publicitária e planejamento da mídia tradicional e alternativa no marketing
promocional
3) Marketing promocional e as promoções orientadas para o consumidor
Funções das promoções voltadas ao consumidor
Capacidades e limitações das promoções orientadas para o consumidor
Distribuição de amostras e de cupons
Prêmios
Redução de preços / jogos
Descontos e reembolsos
Promoções de continuidade
Promoções sobrepostas e conjuntas
Promoções dos varejistas para o consumidor
Avaliando as idéias de promoção de vendas para o consumidor
4) Promoção de vendas e a função das promoções comerciais
Aumento de alocações orçamentárias para promoções e a conseqüência para as ações de marcom
Foco nas capacidades e limitações das promoções de vendas comerciais
Papéis das promoções comerciais
Descontos comerciais
Esforços para corrigir o problema dos descontos comerciais
Avaliação do investimento das ações promocionais comerciais
Generalizações sobre promoções de marketing
5) Relações públicas aplicadas ao marketing e a patrocínios
RP voltadas aos vendedores (estimular) / RP voltada ao intermediário (empurrar)
RP voltada ao consumidor (puxar)
O aspecto MRP das relações públicas gerais
RP reativas e proativas no marketing promocional
Marketing do patrocínio
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