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5 – Os Provadores

Os provadores são uma parte muito importante da loja. E a razão é que

eles  ajudam a vender, desde que devidamente projetados.

Pelo  inverso,  um  provador  mal  projetado,  faz  com  que  as  pessoas

comprem menos.

De  uma  forma  simples,  podemos  dizer  que  um  provador  está  bem

projetado,  quando  a  maioria  dos  clientes  decidem  comprar  depois  de

experimentar a roupa nos provadores.

Os  provadores  devem  ter  estas  caraterísticas  para  fazer  as  pessoas

comprar.

 Devem ser confortáveis de forma a que o cliente se sinta bem e não

sob stress.

 Deve ter uma imagem que seja igual (ou superior) ao resto da loja.

Você quer prolongar o “sonho”, ou até melhorar o “sonho”.

 A roupa deve favorecer o cliente. O cliente deve ver que a roupa lhe

fica bem, depois de vestida.

Vamos  então  ver  como  fazer  para  que  os  provadores  tenham  estas

caraterística. Não é muito difícil, basta estarmos atentos.

Todos os direitos reservados
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A localização

Os  provadores  devem  estar  sempre  na  zona  do  fundo  de  uma loja.  E

existem duas razões: segurança e privacidade.

Nas lojas grandes (+ de 200 m2) deve ser criado um espaço à parte para os

provadores, com o objetivo de ser mais fácil o controle dos clientes e as

filas para provar a roupa.

Nas  outras  lojas  (mais  pequenas),  os  provadores  terão  que  estar  no

mesmo espaço da loja, na zona do fundo, junto a uma parede.

O material.

Existem três formas principais de fazer provadores:

1. parede, em tijolo, ou mais simplesmente, em pladur. Para fechar o

Todos os direitos reservados
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provador, pode haver uma porta ou cortinado.

2. Placas entre provadores. O fecho é feito com um cortinado.

3. Cortinado.

Caso  opte  pelo  sistema  mais  simples,  que  é  o  varão  com  cortinado,

certifique-se que o sistema está bem fixo à parede,  porque as pessoas

poderão fazer força nos cortinados.

A decoração

Todos os provadores ganharão muito em ter algum forma de decoração.

Eis algumas ideias:

 um manequim ou busto com roupa.

Todos os direitos reservados
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 Quadros com imagens

 Flores

 Autocolantes com frases ou desenhos.

 Papel de parede, madeira ou pedra.

 Cortinado decorativo.

Uma das formas de criar um ambiente mais feminino é colocar cortinados

originais.

Cortinados com flores, ou com padrões fortes, são espetaculares. Pense

que  estava  a  decorar  a  sala  de  uma  casa  e  que  queria  cortinados

espetaculares. Pode aplicar essas ideias ao cortinado do provador.

O  provador  deverá,  sempre  que  o  espaço  permite,  ter  um  banco  ou

cadeira  para  que  o  cliente  se  possa  sentar  ou  colocar  os  seus  objetos

pessoais. Mesmo num espaço pequeno, é possível colocar um mini banco,

como os que as crianças usam.

Para  além  disso,  terá  que  ter  cabides  ou  ganchos  para  as  pessoas

colocarem a roupa. Uma solução interessante é ter dois ganchos, num está

escrito:  “sim,  levo”,  no  outro  “não”,  poderá  ter  um  terceiro  a  dizer:

“talvez”.

Todos os direitos reservados
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Também pode colocar uma frase simpática na parede, ou numa moldura,

tal como a imagem seguinte:

A decoração do provador, vai depender do seu estilo de decoração. Uma

loja  minimalista  vai  ter  pouca  decoração,  uma  loja  tipo  boutique  ou

Todos os direitos reservados
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vintage, vai ter decoração que seja adequada com a decoração da loja.

O pavimento.

Os clientes poderão ter que tirar os sapatos para vestir roupa. Por isso, o

ideal é que o pavimento tenha um tapete. Mas atenção, que o pavimento

deve estar bem limpo, porque ninguém quer pôr os pés num chão sujo.

Nos dias mais quentes, será vantajoso tirar o tapete, porque o tapete é

mais quente.Uma das hipóteses é você pintar, ou colocar um autocolante

com desenhos , tal como na figura seguinte. O efeito é extraordinário, caso

você venda roupa feminina.

Uma cliente que veja estes desenhos antes de experimentar a roupa, vai

ficar mais bem disposta e impressionada com a atenção que a sua loja dá

aos detalhes.

Todos os direitos reservados
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Nota: Em anexo existem ficheiros com desenhos de mandalas para colocar

no chão. Você pode mandar recortar os desenhos, em vinil  autocolante,

utilizando estes desenhos prontos a utilizar.

O espelho

O espelho e a iluminação é o que vai fazer a roupa parecer melhor ou pior

aos clientes que experimentam.

O espelho deve ter largura e altura suficiente.

Quase todos os espelhos das grandes cadeias de lojas estão feitos para

que  as  pessoas  pareçam  mais  magras.  E  isso  não  é  muito  difícil  de

conseguir. Você não precisa de um espelho especial. Basta que o espelho

esteja ligeiramente convexo. Quando o espelho for colado à parede, se as

parte laterais  estiverem mais altas que o centro, e for feita pressão no

centro, o espelho vai ficar ligeiramente convexo, e as pessoas parecerão

mais magras. Não convém exagerar no efeito.

Todos os direitos reservados
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--------Fim da amostra do Livro “Decoração”-------

O que é que você vai aprender no livro “Decoração
de Lojas de Roupa” (166 páginas)

 Qual o melhor tipo de decoração para cada um dos 4 estilos base de

imagem  (minimalista,  boutique,  vintage/retro,  e  contemporâneo

moderno)

 Como decorar a base da loja (pavimento, paredes, e tetos) com os

melhores  materiais  e  designs,  mantendo  o  orçamento  baixo,

incluindo ideias para renovações em poucos dias.

 Quais os melhores expositores e aqueles que melhores resultados

trazem para cada estilo de loja.

 Os segredos para criar provadores onde os clientes entrem e saiam

com vontade de comprar os produtos que estiveram a provar.

 Como aproveitar o centro da loja, e transformar na zona de maior

vendas da loja.

 Como iluminar uma loja com estilo e com eficiência.

 Como escolher os candeeiros e focos mais adequados para a sua

loja.

 O segredo das fachadas que fazem com que os clientes reparem

nelas, e queiram entrar na loja.

 Sugestões de mobiliário e equipamentos para casas, transformados,

para serem usados em lojas. (você vai poupar muito dinheiro)
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Dobragens alternativas

Existem  algumas  dobragens  alternativas,  sem ser  a  típica  dobragem.  E

devemos procurar ser imaginativos, e fazer apresentações diferentes para

que a loja não se torne “aborrecida”.

Se nas prateleiras é difícil ser diferente, porque a roupa não é tão visível,

nas mesas podemos ser originais.

Se  a  sua  loja  for  uma  loja  clássica,  então  você  deve  optar  pela

apresentação  mais  tradicional.  Mas  se  não  for,  então  vale  a  pena

experimentar novas ideias de dobragens.

Aqui ficam algumas ideias de dobragens alternativas.

Sem dobragem

Nada  obriga  a  que  a  roupa  tenha  que  estar  dobrada.  Na  realidade,  a

principal razão para a roupa estar dobrada é ocupar menos espaço.

Mas  muita  roupa  até  pode  ficar  melhor  se  estiver  sem  nenhuma

dobragem. Se tiver espaço, experimente e veja se as vendas melhoram.

Todos os direitos reservados
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Dobrar roupa a meio na vertical

Esta dobragem não é nada comum, por isso é que a torna original. A roupa

dobrada a meio, na linha vertical. Tal como nas fotos

Dobrar a meio na horizontal

A dobragem na horizontal é mais utilizada que a vertical. Permite que se

Todos os direitos reservados
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Roupa aberta, juntamente com roupa dobrada.

No lado esquerdo o detalhe de como dobrar uma camisa na vertical, e no lado direto

uma mesa com casacos dobrados na vertical.
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veja a totalidade da parte da metade superior da roupa, que é onde está

normalmente o estampado ou logótipo. Tal como na foto abaixo.

Pilhas parcialmente em cima de outras.

Colocar as pilhas de roupa parcialmente em cima uma das outras, faz com

que se aumente o espaço para expor, e retira o espaço negativo. O efeito é

uma exposição mais “cheia”.

Uma apresentação muito utilizada para expor gravatas, é colocar, numa

mesa, gravatas em circulo e umas parcialmente em cima das outras. Desta

forma consegue-se um painel sem espaço negativo (só se vê gravatas e

Todos os direitos reservados
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Fim da amostra do Livro “Exposição e
Apresentação”

O que é que você vai aprender no livro “Exposição 
e Apresentação em Lojas de Roupa” (101 páginas)

 Quais os melhores tipos de ordenação e exposição da roupa para

cada tipo de loja

 O  poder  da  demonstração,  e  como  expor  os  produtos  para

demonstração, de forma que você influencie a escolha do clientes.

 Múltiplas técnicas de exposição de roupa, de forma a tirar o melhor

partido dos expositores das lojas.

 Os  segredos  para  ter  uma  loja  sempre  com  aspeto  de  estar

completa, mesmo que você tenha pouca mercadoria para vender.

 Quais  os  melhores  cabides  para  cada  estilo  de  loja  e  tipo  de

produtos, e técnicas para embelezar os cabides de forma simples.

 Técnicas de dobragem de roupa que melhoram a imagem da roupa

e façam os clientes querer pegar na roupa e comprar.

 Ideias originais para apresentar a roupa.

 Como melhorar a imagem da loja, utilizando objetos simples do dia

a dia.

 Quais os melhores equipamentos para criar montras / vitrines, que

façam os clientes entrar para comprar.

 E muito mais.
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Saldos, reduções e promoções

Quando se está com reduções de preços, precisamos de ter cartazes para

o interior da loja a indicar isso mesmo.

Mesmo que você tenha o preço nas etiquetas riscado, e escrito o novo

preço, você deverá ter cartazes a reafirmar os saldos.

Muitas lojas cometem o erro de fazer cartazes apelativos para os saldos.

Mas  isso  é  um erro.  Se  as  pessoas  virem cartazes  apelativos,  não  vão

associar o cartaz aos saldos. E o cartaz torna-se inútil.

Por  isso,  os  cartazes  de  saldos,  reduções,  ou  promoções,  devem  ser

simples  e  diretos.  Não  devem  ter  muitas  imagens,  nem  fontes

complicadas,  e  devem  ter  as  cores  que  os  clientes  aprenderam  a

identificar como de saldos – o vermelho e o branco e preto.

Em relação à fonte, escolha a fonte do tipo sans serif. Eu aconselho neste

caso, que usa o tipo de letra Bebas Neue, mesmo que não seja a sua fonte

escolhida. Como é uma fonte estreita e concentrada, é ideal para cartazes.

Sendo assim estes são cartazes simples de fazer.

O que escrever

Quanto ao que você vai escrever no cartaz, poderá ser apenas as palavras

saldos, reduções ou promoções. E poderá acrescentar o desconto que está

a praticar, ou o desconto máximo. Ou seja, colocar a palavra “até” e depois

Todos os direitos reservados
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colocar “-30%”, ou a percentagem máxima que estiver a usar.

Caso o desconto seja igual para todos os produtos, deverá usar a palavra

“tudo”

Dica: se o desconto for diferente, utilize a palavra “até”, mas coloque esta

palavra com pouco destaque, ou seja com uma fonte pequena, de forma a

que seja visível,  mas não tenha o mesmo destaque da percentagem de

desconto. Se o desconto for único, então utilize a palavra “tudo “ e ponha

esta palavra com uma fonte maior, de forma a que também tenha algum

destaque.

Modelos pré-feitos

Em anexo encontrará modelos pré-feitos para imprimir.

Alguns modelos não são para editar, estão em formato JPEG, e podem ser

Todos os direitos reservados
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imprimidos imediatamente. O tamanho é o A3, mas pode reduzir para A4,

ou outro tamanho.

Outros  estão  em formato  DOC,  isso  significa  que pode editar  com um

programa de edição de texto, alterar as percentagens, e imprimir a página

que lhe interesse.

Dica: Para alterar o número do desconto, coloque o cursor entre o 5 e o 0,

e  faça  “backspace”  (retroceder),  apagando  o  5.  Depois  escreva  o

algarismo que quiser.

Nova Coleção

A maioria das lojas, quando muda de coleção, costuma manter parte da

loja em saldos. Ou seja, uma parte da loja está em saldos, com redução de

preços, e outra está já com a nova coleção, e sem desconto no preço.

Para que o cliente não se engane e leve produtos da nova coleção a pensar

que terá direito a desconto, você terá que criar um cartaz onde terá escrito

as palavras: Nova Coleção.

Esse cartaz pode ser colocado numa moldura de fotos, ou noutro suporte

igual ao que já tínhamos visto para os preçários.

Você deve colocar tantos cartazes da Nova Coleção como o número de

expositores com a roupa da nova coleção.

Todos os direitos reservados
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Como fazer o cartaz

A melhor maneira de fazer um cartaz de nova coleção, é colocar um a

imagem  que  tenha a  ver  com  a  nova  estação,  e  depois  a  frase:  Nova

Coleção.

Outras alternativas é colocar o logótipo da loja e as palavras Nova Coleção.

Ou ainda um objeto qualquer.

 

Modelos de cartaz de Nova Coleção

Em anexo encontrará cartazes de nova coleção, prontos a imprimir.

Estão em formato A4, mas pode alterar para o A5, ou outro formato.

Para o cartaz vintage, deverá utilizar papel reciclado.

Política de trocas e devoluções

A política de trocas e devoluções da sua loja deve estar num cartaz. O que

eu sugiro é que coloque numa moldura e fique na parede, por trás do

balcão.

Deve ser um quadro discreto, mas que se leia bem.

A minha sugestão é um cartaz em fundo preto, e letras brancas com uma

fonte serif, ou sans serif.

Todos os direitos reservados
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A razão de não se utilizar um quadro com fundo branco e letras pretas, é

que fica em destaque. E esta, sendo uma informação importante, não é

fundamental que o cliente leia antes de tudo.

Estória de produtos

Caso algum dos produtos tenha uma estória, ou uma caraterística que seja

importante contar, crie um cartaz e coloque junto ao produto.

Algumas estórias e caraterísticas que pode contar:

 produtos amigos do ambiente

 tecidos técnicos especiais

Todos os direitos reservados
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Fim da amostra do Livro “Marca e Materiais
Gráficos”

O que é que você vai aprender no livro “Marca e 
Materiais Gráficos” (98 páginas)

 Qual o melhor tipo de logótipo para cada estilo de loja.

 Como fazer logótipos que possam ser usados em todas as ocasiões.

 Como contratar um profissional para fazer um logótipo por menos

de 20 euros, ou como é que você mesmo pode fazer um logótipo.

 Quais as melhores fontes (tipos de letras) para a sua loja, e onde

obter essas fontes de forma grátis.

 Como criar preçários apelativos e que façam os produtos parecer

que não são caros.

 Quais os principais cartazes que você vai precisar, e como fazê-los.

 Porque é que os seus empregados devem utilizar uniformes, e ideias

para uniformes originais.

 Quais a principais embalagens que a sua loja vai precisar.

 Como  fazer  embalagens  que  se  destaquem  e  faça  os  próprios

clientes promover a sua loja de forma gratuita.

 Como decorar uma viatura de forma a fazer publicidade eficaz da

loja.

 E muito mais.
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Para quem é este Kit de Imagem

Este Kit de Imagem destina-se tanto a lojistas que já têm uma loja física,

como para quem ainda vai abrir.

Os lojistas que já têm uma loja, mas que precisem de renovar a imagem,

vão  achar  este  manual  extremamente  útil,  porque  existem  muitas

soluções  de  melhoramentos.  Você  não  precisa  de  mudar  a  loja  por

completa. Você só tem que escolher os elementos que tenham que ser

melhorados, e depois ir melhorando à medida da sua disponibilidade de

tempo e dinheiro.

Para quem ainda não abriu uma loja, este manual vai-lhe dizer quais são

todos os elementos que precisa de criar para ter uma imagem perfeita.

Seguindo este manual, terá a certeza que não se esquecerá de nada (e no

princípio é comum esquecermo-nos de coisas básicas),  e terá a certeza

que  os  vários  elementos  da  imagem  estarão  em  sintonia  uns  com  os

outros.  Assim,  não  terá  nem  uma loja  incompleta,  nem uma loja  sem

sentido.

Como funciona o Kit

 Este kit é digital, e é composto por vários livros e documentos em

PDF, imagens e vídeos. Não vai receber nada pelo correio. Receberá

um email com um link para poder descarregar (baixar) o manual.
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Assim, poderá começar a trabalhar imediatamente.

 Você pode imprimir os livros para facilitar o trabalho.

 Existem  centenas  de  fotos  e  esquemas  para  explicar

detalhadamente.

 Para  além  disso,  existem  muitos  links  para  poder  ver  imagens

suplementares e acesso a fornecedores.

 A informação está toda escrita no manual. A maioria dos cursos são

feitos  em  vídeo,  pelo  que  as  pessoas  têm  que  escrever  a

informação. Este não. Está tudo escrito. E por isso, é muito mais fácil

pesquisar a informação sem ter que gastar horas a ver vídeos até
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encontrar a informação que queria.

 No final dos capítulos haverá sempre a sugestão da solução mais

simples e mais económica, para quem não quer perder tempo ou

gastar muito dinheiro.

Bónus Extra

Como extras você vai encontrar no Kit de Imagem de Loja de Roupa, o

seguinte:

 Checklists -  Várias listas para você preencher e saber,  a qualquer

momento, como estão as tarefas a realizar.

 Fontes - Vários tipos de letras adequadas a cada estilo de imagem.

As fontes estão livres de direitos de autor, o que significa que pode

utilizar em qualquer trabalho.

 Imagens de lojas. Dezenas de imagens de lojas, por estilo, para você

se inspirar.

 Mandalas. Desenhos geométricos que você poderá mandar recortar

em vinil, e colar nos provadores.

 Mensagens desenhadas para mandar recortar em vinil e colar em
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paredes ou espelhos.

 Modelos de cartazes, que incluem os seguintes temas: S. Valentim,

Nova Coleção, Promoções, e Saldos. Os cartazes estão prontos a ser

imprimidos.

 Modelos de preçários. Você poderá alterar os nomes dos produtos

e os preços, e assim terá preçários originais prontos a imprimir.

 Vídeos. Três vídeos: como fazer um molde para dobrar roupa; como

dobrar  roupa  com  um  molde  e  com  uma  folha;  como  fazer  um

preçário.

Os extra incluídos no Kit, só por si mesmos já compensam o investimento

do Kit. Se você contratasse um designer para fazer estes extras, iria pagar

mais que o custo do Kit.

Devolução incondicional de 100% do seu dinheiro 
se não ficar satisfeito

Este produto vem com uma garantia de 30 dias. Você descarrega os livros,

lê os livros, e se por algum motivo achar que o manual não é útil, envie-

nos um email  e nós devolveremos imediatamente todo o dinheiro que

pagou.  E  tem 30 dias  para o decidir,  a  partir  da data de compra.  Sem

nenhumas condições e sem ter que dar um motivo. E como o produto é

digital (ebooks) não tem que devolver o produto.

Acreditamos verdadeiramente que este produto pode fazer as vendas da

sua loja disparar para níveis extraordinários, ao mudar a imagem da sua
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loja. É por isso que estamos a assumir todos os riscos nesta garantia.

Meios de Pagamento

O Kit está à venda no Gumroad (o maior site de venda de produtos digitais

do mundo), e pode efetuar o pagamento através de:

 Cartões de crédito bancários, e alguns cartões de débito.

 Conta paypal (a conta paypal é gratuita).

O Kit poderá estar sujeito a IVA (para quem vive na União Europeia), mas

você poderá pedir o reembolso do IVA (se tiver contabilidade organizada).

Tudo o que você precisa por uma fração do preço 
que custaria se tivesse que contratar profissionais.

Clique no botão “Comprar Kit de Imagem” agora mesmo, e será enviado

para  a  página  deste  produto  no  Gumroad,  onde  poderá  efetuar  o

pagamento, e começar a utilizar o manual, imediatamente.

Ou em alternativa, digite o link: gum.co/kitimagemroupa

 

https://gum.co/kitimagemroupa
https://gum.co/kitimagemroupa
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