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Produtos de Baixas Calorias

Porquê Produtos De Baixas 

Calorias

Uma das maiores falhas das confeitarias é não vender produtos de

baixas calorias.

Hoje  em  dia,  cada  vez  mais,  há  pessoas  preocupadas  com  a

quantidade  de calorias  que consomem. E  os  bolos,  são de uma forma

geral,  alimentos  calóricos,  o  que  faz  afastar  muitos  clientes  das

confeitarias.

Mas  não  só  os  produtos  de  baixas  calorias  que  são  procurados.

Também os produtos integrais e os produtos de agricultura biológica estão

em alta.

Provavelmente você até já tem alguns destes produtos, como por

exemplo pão integral.

Criar produtos com menos calorias não é muito complicado. Existem

milhares de receitas para baixar as calorias de bolos.

São, portanto, três as hipóteses:

 Produtos de baixas calorias

 Produtos integrais
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 Produtos biológicos

Crie  alguns  destes  produtos.  Para  começar,  3  ou  4  produtos  já  são

suficientes.

Quais Os Nomes A Dar

O nome que você vai dar aos novos produtos é muito importante,

pois deve ser bem apelativo.

Nos últimos anos têm surgido vários termos para estes produtos.

Basta ir ao supermercado, e você vai encontrar vários termos: diet, light,

zero, low, baixo em, etc.

Como  os  produtores  começaram  a  usar  estes  nomes  em  muitos

produtos que não eram diferentes dos outros, o governo teve que criar leis

para regular esta matéria.

Não sou um especialista em legislação, por isso deixo aqui este link

que explica as novas regras.

http://alimentandoadiscussao.com/2014/02/17/diet-light-ou-zero/

Depois de ler este artigo, você já sabe quais os nomes que pode dar

ao seu produto, sendo que existem alguns termos que são livres, ou seja,

não estão previstao na lei:
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 “slim”

 “lean”

 “fit”

Mas  é  preferível  utilizar  nomes  que  as  pessoas  já  conhecem.  O

importante é cumprir a lei, o que não parece ser muito complicado.

Observação:  esta  lei  aplica-se  a  Portugal.  Nos  outros  países,  deverá

consultar as leis desses países.

Como Expor Os Produtos

Não basta criar os produtos. Você tem que expor os produtos de

forma  a  que  os  clientes  se  apercebam  que  a  sua  loja  tem  produtos

diferentes para estes mercados.

Uma das formas de o fazer  é  criar  umas pequenas molduras,  ou

cartões,  tal  como  na  figura  seguinte,  e  indicar  porque  é  que  aqueles

produtos são diferentes.
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Outra  alternativa  é  colar  um cartão  a  um palito,  e  enfiar  o  palito  nos

produtos, ou no produto que está à frente da exposição. Exemplos:

Promova Estes Produtos

Por último você deve promover estes produtos. Para além de ter

exposto os produtos com um pequeno cartaz, considere a hipóteses de

criar um cartaz grande para colocar no vidro da montra.

E se quiser marcar ainda mais a diferença para as outras lojas, faça

publicidade, dizendo que você tem produtos de baixas calorias, biológicos,

ou integrais.
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Muitas vezes os lojistas querem fazer publicidade, mas não sabem o

que escrever. Aqui está um tema para colocar na sua publicidade.

Claude  Hopkins  foi  um  dos  maiores  publicitários  de  todos  os

tempos. Apesar de ter vivido entre o final do século XIX e princípios de

século XX, o seu livro “Scientific Advertising” continua a ser estudado por

todas as pessoas que trabalham em publicidade.

A  empresa  de cervejas  Schlitz  contratou  Hopkins  para  fazer  uma

campanha publicitária. Na época a Schlitz era a 5ª cerveja mais vendida

nos  EUA.  Hopkins  foi  visitar  a  sede  da  empresa  e  pediu  para  eles  lhe

explicarem como se fazia a cerveja.  Os técnicos explicaram que a água

para fabricar cerveja era arrefecida num ambiente esterilizado, depois a

cerveja  também  era  esterilizada,  e  finalmente  as  garrafas  eram

esterilizadas.

Hopkins  perguntou  aos  donos  da  Schlitz  porque  é  que  eles  não

explicavam isso ao consumidor, uma vez que nenhum consumidor sabia

que eram utilizadas estas técnicas para fazer a cerveja.

Os  donos  responderam:  “mas  isto  é  o  que  todas  as  fábricas  de

cerveja  fazem,  isto  não  é  um  processo  só  nosso”,  ao  que  Hopkins

respondeu “mas isso não interessa, o consumidor não sabe disso.”

Hopkins fez uma campanha publicitária em que apenas explicava o

processo de fabrico da Schlitz. Em apenas alguns meses a Schlitz, passou
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de 5º lugar nas vendas, para o segundo lugar, e muito próximo da 1ª.

Esta  lição  diz-nos  que  podemos  explicar  ao  consumidor  tudo,

mesmo que todos os outros já façam, e mesmo que alguns consumidores

já saibam.

Se você vende pão integral, coloque um cartão ou um cartaz a dizer

que o pão é integral. Mesmo que as pessoas saibam, pela cor, que o pão é

integral, se você colocar um cartaz bem desenhado e apelativo, junto ao

pão, garanto que os clientes vão ver aquele pão como especial.
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