7 Maneiras de atrair e impressionar novos clientes
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Transforme mudanças em oportunidades
De acordo com os especialistas da indústria gráfica Joseph W. Webb (Ph.D.),
Richard M. Romano e Cary Sherburne, as mudanças de tecnologia continuarão
criando grandes oportunidades e desafios. Conforme Webb e Romano explicam
em seu livro, This Point Forward: The New Start the Marketplace Demands, os
proprietários e gerentes de empresas de impressão que adotam uma abordagem
This Point Forward (Deste Ponto em Diante) em relação aos negócios podem tirar
vantagem dessas mudanças, tanto no presente como nos próximos anos. O livro
também deixa claro que aqueles que se prendem ao passado e que adotam uma
abordagem Rear-View Mirror (Retrógrada) provavelmente verão seus clientes
migrarem para profissionais de gráficas mais experientes que estão preparados
para atender suas necessidades.
Como sua empresa de impressão pode se preparar para lucrar com as mudanças
de tecnologia? Oferecendo serviços especializados que incorporam impressão
digital a uma ampla variedade de substratos, utilizando novos papéis e
fornecendo novas soluções promocionais para aumentar os lucros.
Um dos maiores benefícios que você pode obter ao fornecer novas formas de
serviços de impressão é se tornar mais estratégico em seus negócios. Ao oferecer
esses novos serviços de impressão, você pode obter notoriedade entre os clientes
– muitos dos quais se esqueceram ou são jovens demais para entender o valor
da impressão. Aqui está sua chance de transformar esses colaboradores de
marketing multicanais em entusiastas da impressão e clientes fiéis.
Os sete exemplos a seguir representam casos de uso que podem empoderar
seu negócio, fazendo com que ele se torne indispensável para clientes futuros e
atuais. Veja como.
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1. A impressão cor sobre cor cria imagens deslumbrantes
A impressão cor sobre cor pode fazer com que sua empresa de impressão atraia
novos clientes de maneira fácil e eficaz e aumenta as vendas aos clientes já
existentes. Com aplicações que proporcionam resultados de alto valor, você
pode aumentar a receita atendendo melhor a uma grande variedade de setores,
incluindo varejistas, restaurantes, empresas de planejamento de eventos e
convenções, hotéis, organizações, universidades e escolas.
Com as inovações tecnológicas das impressoras digitais coloridas OKI, hoje
produzir resultados espetaculares em diversos meios, incluindo poliéster, papéis
metálicos, de gramaturas variadas e colorido, banners, entre outros. Com a
capacidade de usar toner branco “calçado” sob o toner colorido, você pode
customizar cores ricas e vibrantes para impressão que melhoram qualquer
mensagem. Resultado: um valor excepcional para clientes exigentes de design
gráfico.

Próximo Exemplo
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Com a capacidade
de usar toner
branco como
“Calço” sob o toner
colorido, você
pode customizar
cores ricas e
vibrantes para
impressão que
melhoram qualquer
mensagem.

2. A impressão em superfícies metalizadas gera novos negócios
A impressão em mídias metalizadas, pode atrair uma base totalmente nova
de clientes para sua empresa. Outra vantagem: baixo custo para você e alto
valor agregado para seus clientes, possibilitando que você obtenha retorno
do investimento rapidamente. A capacidade de imprimir rótulos metálizados
e outras aplicações como convites, mala direta, material de ponto de vendas,
sinalização, cartões postais, literatura, folhetos, caixas de presente, materiais
corporativos, calendários e outros itens pode aumentar consideravelmente seu
faturamento.
Com as inovações tecnológicas das impressoras digitais coloridas OKI, você pode
produzir em uma variedade de mídias metalizadas refletivas, incluindo cores
como cobre, prata e ouro, de maneira mais simples e econômica em comparação
aos processos de tinta metálica tradicionais. Ao adicionar impressos em mídias
metalizadas ao seu negócio você pode atender a uma maior faixa de clientes que
valorizam serviços especializados, incluindo fabricantes de perfumes, cosméticos,
tratamentos para pele e cabelo, bem como engarrafadores de vinho e bebidas e
outros negócios.

Próximo Exemplo
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A impressão em
papéis metálizados,
pode atrair uma
base totalmente
nova de clientes
para sua empresa.

3. Cores vibrantes produzem uma sinalização que atrai a atenção
Produzir sinalizações vibrantes pode criar novos nichos de negócios, ajudando
você a conquistar novos clientes, incluindo empresas de planejamento de
eventos e convenções, hotéis, hospitais, varejistas, corretores de imóveis,
formadores de opinião, universidades e escolas. A necessidade de sinalização,
seja para promoções de eventos ou para avisos e orientações ou outros usos,
continua crescendo.
As inovações tecnológicas das impressoras digitais coloridas OKI, podem
possibilitar que você imprima de maneira econômica sinalizações coloridas
específicas de aviso que atendem diversos padrões de segurança. Você
também pode garantir que os logotipos de empresas e eventos sigam as
diretrizes de marcas dos seus clientes. Outros avanços estão relacionados a
papéis, possibilitando que você forneça sinalizações resistentes ao clima. De
modo geral, isso pode fazer você aumentar o número de clientes e o volume
de negócios.

Próximo Exemplo
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Produzir
sinalizações
em cores
vibrantes
pode criar
novos nichos
de negócios
ajudando você
a conquistar
novos clientes.

4. Convites de luxo trazem clientes mais rentáveis
Em um mundo de e-mails, imprimir convites elaborados pode ajudar seus
clientes a chamar atenção e ajudar você a aumentar seus lucros. Uma textura
magnífica e acabamentos especiais dão um toque luxuoso para o material, o
que pode aumentar seus negócios através da impressão de convites de alta
qualidade para casamentos e outros eventos marcantes e também para ações
corporativas e filantrópicas. Ao fazer negócios com diversos promotores de
eventos você pode aumentar seu faturamento mensal.
Utilizar a impressora digital OKI permite que você ofereça cores brilhantes,
peroladas, vibrantes e suaves. Essa ampla variedade de capacidades pode
permitir que você imprima praticamente qualquer convite em um único
equipamento, fazendo com que isso seja uma excelente oportunidade de
negócios.

Próximo Exemplo
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Uma textura
magnífica e
acabamentos
especiais dão um
toque de luxo
para o material

5. Avisos de porta promocionais geram resultados
Avisos de porta criam uma ferramenta de marketing impossível de se perder e
que pode trazer resultados significativos. Esse negócio de alto volume chama
a atenção de varejistas locais, restaurantes, corretores de imóveis e outros
fornecedores. Além disso, hotéis, hospitais, universidades e escolas também
são potenciais clientes. Isso pode ser somado a um grupo considerável de
novos clientes que necessitam deste tipo de material. As impressoras digitais
OKI podem criar avisos de porta em papel à prova d’água e de rasgos que
não precisam de laminação e em uma grande variedade de cores. Ao incluir
recursos de avisos de porta ao seu trabalho você pode aumentar seus lucros.

Próximo Exemplo
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As impressoras digitais
OKI podem criar avisos de
porta em papel à prova
d’água e de rasgos que não
precisam de laminação e
em uma grande variedade
de cores.

6. Cartões postais de alto impacto
Combine baixo custo de envio com cartões postais personalizados e coloridos
e você pode fornecer aos seus clientes a campanha de marketing com a
mala direta perfeita, além de gerar taxas de resposta mais altas do que com
os envelopes e comuns. A combinação de baixo custo/taxas de resposta
mais altas significa que seus clientes poderão enviar mais cartões postais,
para mais clientes, bem como enviar cartas de acompanhamento para a
mesma lista de destinatários. Muitos negócios podem incluir cartões postais
em suas campanhas promocionais e de marketing, incluindo varejistas
locais, corretores de imóveis, prestadores de serviços, oftalmologistas,
dentistas, escolas, clubes, organizações, entre outros.
Com o equipamento digital OKI você pode imprimir em diversas quantidades
e em uma grande variedade de papéis-cartão de maneira eficaz e aumentar
sua renda.

Próximo Exemplo
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Combine baixos custos de envio com
cartões postais personalizados e coloridos
e você pode fornecer aos seus clientes
a campanha de marketing com a mala
direta perfeita.

7. Cartazes impressos oferecem praticidade
Nem toda aplicação de cartaz precisa de gastos com película aderente,
placas, tecido ou vinil sensível à pressão. Por exemplo, ambientes internos
podem se beneficiar com sinalizações impressas com um custo muito mais
baixo, possibilitando que seus clientes imprimam mais sinalizações ou
mudem sua mensagem com maior frequência. Clientes em potencial incluem
varejistas, armazéns, lojas de artigos para festas, escolas e organizações.
Junte as avançadas impressoras digitais coloridas OKI com os mais variados
tipos de de papeis e você pode produzir de maneira econômica cartazes
vívidos que podem gerar uma significativa receita. Inclua papel à prova
d’água e de rasgos e você pode criar cartazes praticamente tão resistentes
quanto outros materiais, mas com um preço muito mais em conta.

Mais
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Seu custo mais
baixo possibilita
que clientes
imprimam mais
sinalizações
ou mudem sua
mensagem com
maior frequência.

Aproveite suas oportunidades ao máximo
Ao fornecer serviços de impressão especializados você pode ajudar seus
clientes a aumentar seus negócios e atingir suas metas e ainda ampliar sua
base de clientes. Além disso, muitos desses serviços são necessários a cada
um dos tipos de clientes identificados nesses sete casos de uso. Colocar esse
conhecimento em prática pode permitir que você realize vendas cruzadas de
seus serviços, possibilitando que você aumente seu negócio e faturamento
sem ter de negociar com novos clientes a cada trabalho. É isso que queremos
dizer com se tornar mais estratégico nos seus negócios. Em vez de oferecer
poucas coisas - que podem ou não ser o que seus clientes querem - forneça
uma variedade de soluções com base nas necessidades atuais e futuras dos
seus clientes.
Anos atrás, sugerir que você expandisse o número de serviços de impressão
que sua empresa pudesse fornecer podia ser considerado um desafio
excessivo; contudo, os tempos mudaram. Os avanços na tecnologia
digital fazem com que seja prático e econômico oferecer mais opções e
aceitar novas oportunidades. Também houve avanços no modo como seus
clientes enxergam e fazem negócios. Para responder a esses avanços – em
tecnologias, necessidades dos clientes e novas oportunidades – é necessário
adotar uma abordagem This Point Forward.
Dúvidas?
Entre em contato e teremos prazer em auxiliá-lo a aumentar seus negócios.
marketing.brasil@okidata.com
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“

Nós recebemos muitos
trabalhos urgentes. Com
essa impressora somos
capazes de dar conta deles
rapidamente e seguir
para o próximo trabalho.
A C942 é tudo o que nós
esperávamos que fosse e
muito mais.

”

-Sol Lehr
Coproprietário da Lehr & Black

