Dica Boa Nova PROPAGANDA
Por quanto tempo devo realizar um anúncio em um veículo de comunicação?
Primeiramente devemos estar ciente que a PROPAGANDA é a forma de propagar
um serviço ou produto. Propaganda não é gasto mas sim investimento a curto ou longo prazo.
Não posso contratar uma empresa de comunicação e determinar que em “x” dias eu terei o retorno esperado.
O Veículo de comunicação é a vitrine do seu serviço, produto. Antes de olhar para a propaganda como um gasto,
coloque-se a refletir quantos produtos ou serviços você adquiriu após ver ou ouvir um anúncio?
A propaganda é um caminho de mostrar a existência permanente de seu produto/serviço ao público.
Dentro de suas possibilidades, busque estar em evidência o máximo que você puder e em diferentes veículos,
Óbvio, se possível.
Um mês de propaganda é um período de apresentação de sua empresa/produto, neste período você já começa a entrar
no conhecimento diário do público alvo do veículo que você usa como propagador de sua marca, mas um mês apenas ainda
não é o suficiente para obter o retorno esperado, pode trazer um retorno? Sim, mas provavelmente ainda não o esperado.
Três meses de propaganda no mínimo é o período que você já começa a realmente colher os frutos do investimento.
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Seis meses a Um ano de propaganda, é um período expressivo e que com certeza fortalecerá sua marca ou produto no
dia a dia do seu cliente. Neste período você já começa a fidelizar no consciente coletivo a existência de seu produto/serviço.
Assim, bastará você atualizar as informações na propaganda, busque focar no diferencial de seu serviço/produto diante de seus
concorrentes, trabalhe promoções, atividades especiais com relação a seu serviço/produto e cative diariamente seu cliente.
Não basta somente abrir uma empresa, ter um ambiente atrativo, layout bonito. Sem propagar a sua marca, serviço ou produto,
todo o investimento em seu empreendimento será jogado fora. A Coca Cola, MC Donalds são empresas mundialmente conhecidas,
mas não justificam a força de sua marca para deixarem de fazer propaganda, pois sabem, se deixarem de aparecer, aos poucos vão
cair no esquecimento. Amigo empresário, sua empresa pode ser pequena, mas o foco é o crescimento, sua empresa pode até já ser
estabilizada, mas você quer permanecer no constante crescimento. Mas para isso, não deixe seu negócio cair no esquecimento.
Todos os dias tem pessoas ligando o rádio, tv e navegando pela internet, e sua empresa precisa estar lá, aproximando ainda
mais do seu cliente. Se você não marca presença, você abre a oportunidade para seu concorrente fazer primeiro.
A Boa Nova através do (Site) e da Web Rádio: Divulga sua empresa além Brasil.
Nossa plataforma é a internet e somos acessados no mundo todo!
Por mais que seu foco seja local, sendo uma Empresa Evangelizadora a Boa Nova
te conduzirá além fronteiras. Somos um portal que anuncia Boas Notícias,
levamos o Evangelho em nossa programação e contribuímos com a comunicação
religiosa de nossa comunidade. Seja uma empresa Evangelizadora, apoie o
projeto e nos ajude a manter esta plataforma de Evangelização.
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Três Pontas, Terra de Pe. Victor e Madre Tereza Margarida
Nossa cidade é uma cidade de fé, conforme nos apresenta a pesquisa IBOPE 2010 a maior parte da população
professa a fé católica, segundo fonte IBGE 2010 a população de Três Pontas é de 53.860 habitantes.

Católicos
Evangélicos
Outras confissões Cristãs

Dados IBGE
45.900
6.367
155

Na Boa Nova Web Rádio você falará diretamente com o público que buscam em seu dia a dia uma
palavra de Esperança, Fé e Conforto através de uma programação religiosa.
Sua empresa, produto ou serviço pode estar presente neste dia a dia através de nossas
plataformas. Dispomos de Site, Rádio Via Internet e Aplicativo.
Planos a partir de 200 reais mês. Será que sua empresa não merece ter um
investimento em divulgação no mínimo dentro deste valor?
Entre em contato conosco: (35) 9.9851 – 3316 (WhatsApp)

Dica 2019
www.boanovawebradio.com.br

Dica 2019
www.boanovawebradio.com.br

