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Desejamos boas-vindas!
Nós, da equipe de comunicação da Printi, preparamos esse e-book com um
conteúdo exclusivo para que você saiba mais sobre essa grande estratégia de
marketing que tem sido o Unboxing. Nesse guia, te mostraremos o quanto a
experiência do cliente e o primeiro contato com o produto recebido podem ser
fundamentais para ﬁdelizar um público. Vamos nessa?

Por aqui você vai ver:

●

O que é Unboxing?

●

Como essa estratégia surgiu e ganhou espaço entre as empresas

●

Dicas para o seu unboxing

Antes de embarcar nessa jornada...

Conheça os canais de comunicação da Printi:
●

Site do Decora Printi

●

Site da Printi

●

Blog

●

Instagram

●

Facebook

●

Twitter

Guia do
Unboxing.

O que é
Unboxing?

Unboxing
Na teoria, Unboxing é algo simples de entender. O
termo em inglês serve para descrever o ato de
desempacotar algo, retirar um produto de uma caixa.
Mas na prática, vai muito além disso. Já parou para
pensar no porquê de o simples ato de abrir um
produto ser tão relevante atualmente?

Com o avanço do e-commerce, uma nova tendência surgiu
entre os inﬂuenciadores digitais: a abertura da embalagem
de produtos recebidos em frente às câmeras, para que eles
pudessem mostrar cada detalhe para seus seguidores. A
prática se tornou tão forte no mercado, que no Youtube é
possível encontrar vários canais especíﬁcos para unboxing.
Por meio dessa tendência, os “recebidos” se tornaram motivo
de estudo para os times de marketing, que puderam perceber
uma oportunidade de ﬁdelizar um cliente após as compras.
As empresas passaram a investir na “unboxing experience”,
entendendo a necessidade de se atentar à experiência do
cliente até mesmo depois do atendimento, focando no
primeiro contato do público com o produto recebido.
A partir disso, vale a pergunta: qual sensação você quer
causar, quando seu cliente tiver o primeiro contato com o
produto que comprou?
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Uma grande
estratégia de
marca.

A Experiência do Cliente
Pensando em experiência, o cuidado e a
responsabilidade com o cliente são fundamentais. Isso
se aplica ainda mais ao e-commerce, já que o contato
online com o público tende a ser mais robotizado. É
nesse contexto que vale pensar em quais caminhos
podemos seguir para que o nosso cliente se sinta
importante, bem cuidado e respeitado pela nossa
empresa.
Já ouviu dizer que “a primeira impressão é a que ﬁca”?
Esse pode ser um norte na hora de planejar o
unboxing. Lembre-se que a partir da compra, o cliente
aguarda com ansiedade o produto que encomendou e
lidar com essa expectativa se torna uma grande
responsabilidade, caso você queira ﬁdelizar o público.
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Percepção e Expectativa
A expectativa suprida é a base dessa interação. A
unboxing experience foca em garantir que com a
chegada do produto, o consumidor vai ter uma
percepção marcante não só do objeto recebido,
mas principalmente da empresa. Esse momento
positivo agrega ainda mais valor ao produto e pode
gerar uma grande aproximação com o público.
Mas por onde começar a investir nessa tarefa? A
gente te explica! Com materiais personalizados e
outras sugestões você terá uma base para um
unboxing de sucesso. Continue a leitura e conheça
dicas valiosas que vão garantir uma boa
experiência ao seu cliente.
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Dicas de
unboxing para o
seu negócio.

Um Unboxing de sucesso
Dica 1: Invista em uma boa embalagem
Para ter um unboxing mais proﬁssional, sua embalagem
precisa ter qualidade e impacto! Para ﬁcar ainda melhor
embrulhe o produto e aplique um aroma especial.
Na Printi, as embalagens são produzidas com alta
qualidade e também são personalizáveis, permitindo
que sua marca ﬁque em destaque.
Bonita e com qualidade, sua embalagem pode até virar
um item útil para a organização da casa do cliente.
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Dica 2: Personalize um recado
Essa dica é fácil de colocar em prática. Enviar um recado
impresso ou escrito à mão para os clientes é uma forma de
demonstrar proximidade.
Você não precisa fazer isso sempre, mas pode ser
interessante de tempos em tempos, pois a prática
consolida o relacionamento do cliente com a sua empresa
e contribui para a ﬁdelização. Lembre-se: manter um
cliente antigo pode ser até 5x mais barato que conquistar
um novo.
Você pode escolher o material que mais combinar com seu
unboxing: tags, cartões de visita, cartões postais, adesivos
e outros.
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Dica 3: Surpreenda com brindes
Quer marcar ainda mais a experiência de compra do seu cliente?
Brindes são a opção certa para isso!
Uma das estratégias para ter um unboxing de sucesso é o
overdelivery. Essa expressão refere-se a uma técnica
administrativa que consiste em entregar mais do que aquilo que o
cliente pediu ou comprou, ou seja, agregar maior valor percebido à
compra do cliente.
Você pode personalizar brindes com a marca de sua empresa ou
uma mensagem positiva. Na Printi você encontra canecas,
chaveiros, squeezes, canetas, bottons, imãs e outros brindes para
personalizar. Nesse novo contexto também é preciso se preocupar
com a segurança e saúde de seus clientes, envie máscaras ou
sachês de álcool em gel na encomenda e surpreenda.
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Dica 4: Hora das redes sociais!
Torne a experiência ainda mais próxima
incentivando seu cliente a publicar fotos do
produto recebido nas redes sociais. Não esqueça
de criar uma hashtag legal para seus clientes
mencionarem a marca, essa estratégia pode
atrair novos clientes.
Além disso, você pode colocar um QR Code
direcionando para um site especíﬁco ou para
uma página de promoção, que tal?

Imagem: Reprodução | Instagram @usejulitha

Curtiu esse conteúdo?

Agora você tem um bom guia para investir em
unboxing e ﬁdelizar seus clientes pela boa
experiência com a marca!
Além desse e-book, você pode ﬁcar por
dentro de mais conteúdos exclusivos sobre
marketing, empreendedorismo, materiais
gráﬁcos, entrevistas e muitas outras
novidades no Blog da Printi.
E não perca tempo! Invista no unboxing da
sua empresa com produtos de qualidade. A
Printi está aqui para descomplicar!
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