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CAMPANHA DE NATAL

Bento Natal Premiado irá sortear 45 prêmios
em comemoração aos 45 anos da entidade
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comentário

Jeferson Soldi

Época de alavancar as vendas

Marcos Rogério Carbone
Presidente CDL BG

ançamos uma grande campanha de Natal, tradicional já na
cidade, que visa estimular as vendas e, consequentemente, ampliar
os resultados do comércio de Bento
Gonçalves. A campanha, toda revitalizada, é uma aposta de engajamento dos lojistas, oportunizando
que os consumidores também sejam presenteados. Para marcar os
45 anos da entidade, comemorados
este ano, sortearemos 45 prêmios
na campanha Bento Natal Premiado.
Uma campanha inovadora, desde
o visual até a escolha dos prêmios,
pensada para oferecer o melhor aos
associados da CDL BG.
A campanha de Natal tem o objetivo de incrementar as vendas de
final ano, além do que presentear familiares e amigos faz parte da
tradição natalina. Essa ação é mais
uma oportunidade de agregar valor
aos produtos oferecidos em cada estabelecimento.
Essa campanha grandiosa só é
possível devido à união da classe
empresarial, o que mostra a força

do comércio bento-gonçalvense para
toda a região e ajuda a fomentar o
crescimento do comércio. Pessoas de
cidades vizinhas vêm até o município
fazer suas compras de Natal, pois conhecem o mix de produtos oferecidos
em nosso comércio, assim como a
qualidade das mercadorias e o bom
atendimento que temos. Todos esses
fatores influenciam positivamente
para bons negócios.
Em 2014, o ano foi atípico, e nesse
final de ano podemos incrementar as
vendas do nosso comércio e a participação dos associados na campanha
de Natal pode ser o diferencial nesse
momento.
Esperamos que o Natal dos lojistas
seja repleto de alegrias e com vendas
satisfatórias em todos os segmentos
e que em 2015 o crescimento continue fortalecendo as empresas, tornando-as ainda mais competitivas no
mercado.
Um Feliz Natal aos familiares e
amigos e um excelente final de ano
no resultado das empresas.
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Divulgação
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Vitrine decorada para o Natal
Essa pode ser uma boa alternativa para chamar clientes para a sua loja

Margot
Dreher

Divulgação

Decoradora

Criatividade é a palavra chave quando se
fala em decoração natalina de vitrines. Os lojistas podem inovar utilizando materiais diferenciados e surpreender seus clientes com temas
que tenham a ver com o local decorado. A decoradora Margot Dreher, da empresa Natale,
apresenta exemplos de criações que já aplicou
em alguns comércios da cidade e da região. “Já
usei cartões postais de Bento Gonçalves em
uma árvore na recepção de um hotel e pendurei cachos de uva, simbolizando nossa tradição.
Em outra ocasião utilizei xícaras e jarrinhas de
louça branca em uma árvore colocada em um
café”, assinala. Segundo a especialista, outra
maneira de chamar a atenção dos consumidores é colocar decoração na parte externa dos
estabelecimentos comerciais, quando possível.
Nas feiras do setor que Margot visitou, ela relata que a tendência para 2014 é a utilização de
materiais rústicos, validando a tendência mundial “sutil modéstia”, um estilo de vida mais
natural, com prevalência de tons mais terrosos
e cores ocres, azul da noite, vinho e castanho,

assim como o verde acinzentado e o violeta.
“Agora, a tendência, por outro lado, é fazer a
decoração voltada para a valorização da loja e
do seu produto, fazer com que a mercadoria
seja a peça fundamental a chamar a atenção”,
destaca a decoradora.
Para Margot a decoração, sem dúvida, tem
que apresentar relação com o negócio, por
isso, uma das dicas da decoradora é mesclar produto da loja com os enfeites,
valorizando-os. “Para chamar a atenção os enfeites
devem estar posicionados
em locais estratégicos, de
preferência na altura dos
olhos das pessoas. Utilizar
o centro da vitrine e não os
cantos, é outra dica importante. A decoração natalina
contagia, traduz no ambienDivulgação
te sentimento de alegria e
imaginação, faz seu cliente sonhar”, afirma.

Um Natal cheio de oportunidades profissionais

Erik Penna
Especialista em
vendas, consultor,
palestrante e autor
dos livros “A Divertida Arte de Vender” e
“Motivação Nota 10”
www.erikpenna.com.br

Para muita gente, a melhor época do ano
está chegando e, junto com ela, muitas oportunidades para se dar bem. Uma estimativa
da CNC (Confederação Nacional do Comércio)
aponta que o comércio irá oferecer 138,7 mil
vagas temporárias neste final de ano. Ciente
destes dados é pertinente analisar três elementos diretamente envolvidos:
1- Temporário: A grande chance tão esperada chegou a este funcionário e, com ela, uma
pergunta poderá estar em sua mente: É mais
difícil chegar ou se manter no emprego? Uma
dica importante é você não aceitar qualquer
serviço apenas focando o salário no final do
mês, pois dificilmente terá um alto desempenho se não gostar do que faz. Encare como
uma oportunidade única de mostrar o seu potencial e dê o melhor de si, tendo em mente
que você se diferenciará se decidir não apenas
em atender o cliente, mas sim, em encantá-lo ao superar suas expectativas. Lembre-se,
ainda, que o melhor currículo que você pode
mostrar a alguém é apresentar um serviço de
excelência, atuar com sorriso no rosto, boa vontade, muita disposição para aprender, capricho
em todos os detalhes e um otimismo contagiante. Afinal, quem não gosta de ter pessoas
com esse perfil ao seu redor?
2- Efetivo: Inicialmente, como um bom colega, acolha bem o novo colaborador, imaginando como você gostaria de ser recebido chegando como novato num ambiente desconhecido.
Lembre-se que a concorrência aumentou,
portanto, é hora de arregaçar as mangas, atuar com a paixão do começo e aumentar ainda
mais a sua performance, pois nivelar por cima

é um grande negócio. Não espere perder o emprego para depois decidir dar o melhor de si.
Aliás, isso me fez lembrar a história de um amigo que, outro dia, veio até mim e contou que a
sua mulher o havia largado. Por isso, agora ele
tinha mudado seu jeito de ser. Disse que havia
entrado numa academia de ginástica, emagrecido cinco quilos, pintado o cabelo e andava mais
simpático e alegre com as pessoas. Eu pensei:
“Por que ele não fez tudo isso quando ainda
estava junto da mulher”? Quem sabe, assim,
manteria a relação que ele tanto apreciava! Perceba que há funcionários que só se preocupam
em se qualificar e dar o máximo de si quando
perdem o emprego.
3- Gestor: É uma oportunidade ímpar para
identificar e reter talentos na sua organização.
Esteja ciente que o cliente avalia e forma a imagem da sua empresa baseado no atendimento
que ele recebe de seus funcionários. É um tipo
de atendimento prestado por muitos temporários nesta época do ano. Desta forma, não coloque ninguém para atuar sem antes falar o que
se espera dele e deixá-lo conhecer toda empresa, os produtos e serviços a serem ofertados.
Atenção para o que Antoine de Saint-Exupéry,
no livro O Pequeno Príncipe, escreveu: “Ninguém ama aquilo que não conhece”. Aproveite
esse período para promover um belo treinamento, reascendendo a chama de toda equipe
com muita motivação e ensinando técnicas de
encantamento de clientes.
Eu acredito na frase do grande empreendedor Bill Marriot: “Só conquistaremos a excelência com treinamento”.
O Natal se aproxima, portanto, mãos à obra!
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45 anos
45 prêmios
Bento Natal Premiado terá três sorteios para
beneficiar todos consumidores e lojistas
om a proximidade do Natal, os
meses de novembro e dezembro são geralmente os que
aceleram as vendas e podem trazer os
melhores resultados ao nosso comércio. Este é um período sempre muito
aguardado pelos lojistas com grande
expectativa. E é com esse espírito natalino que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL BG) lançou
nesse mês a campanha “Bento Natal
Premiado”.
Fazendo alusão à idade da entidade,
este ano a CDL BG irá premiar a comunidade com 45 prêmios, em destaque um
automóvel 0 km e duas motos Honda
Biz, também 0 km. A promoção segue
até o dia 24 de dezembro, quando às
11h, na Via Del Vino, acontece o último
sorteio.
Para o presidente da CDL BG, Marcos
Carbone, a campanha é uma forma de
presentear os consumidores e estimular os lojistas para as vendas de fim de
ano. “Buscamos fomentar as vendas em

nosso município trazendo uma campanha inovadora, revitalizada. O papel da
entidade é desenvolver o nosso comércio e conseguimos fazer a campanha
pela união do setor e pela visão de nossos empresários lojistas“, destaca.
A entidade este ano optou por aumentar o número de prêmios, 35 a mais
do que no ano passado, para contemplar mais consumidores e festejar seus
45 anos. A intenção da CDL BG é distribuir em torno de 400 mil cupons e ter
cerca de 300 lojas participantes. Uma
promoção tradicional já na cidade, a
CDL BG já contemplou consumidores de
Bento Gonçalves e região, que optam
em comprar presentes a seus familiares
no comércio local.“Temos na cidade um
comércio com muita variedade de produtos e muita qualidade. Além de boas
condições de pagamento e um ótimo
atendimento”, observa o presidente da
entidade.
O primeiro sorteio da campanha
acontece no dia 17 de dezembro, com

Bento Gonçalves
entra no clima
de Natal

10 prêmios, incluindo uma moto. O
segundo acontece no dia 20, com 20
prêmios, sendo mais uma moto, e no
dia 24 de dezembro acontece o último
sorteio, com mais 15 prêmios, que conta com um dos prêmios mais esperados
o automóvel 0 km. Todos os sorteios
acontecem na Via Del Vino, às 11h. Os
ganhadores dos primeiros sorteios voltam para urna e concorrem até a última
premiação.
A campanha é totalmente regularizada pela Caixa Econômica Federal sob o
registro de número 6-2767/2014. A CDL
BG está em contato com as empresas associadas para explicar o funcionamento
da campanha e aderir novas lojas para
a promoção. A adesão dá direito ao estabelecimento de receber cartazes para
identificação da loja e cupons a serem
distribuídos aos clientes no ato da compra. A quantidade de cupons varia conforme o porte e interesse da empresa.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (54) 3455.0555.

Bento Gonçalves receberá decoração natalina mais
uma vez para encantar moradores e turistas. Vitrines, ruas
e residências já começam a manter a tradição natalina,
com artigos de decoração. Por meio do projeto Natal Bento, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, e da CDL BG, alguns pontos da cidade começará a
ser decorado no próximo dia 28 de novembro, onde serão
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Resgate do

espírito
natalino
Concurso de Decoração Natalina envolverá
lojas e residências de Bento Gonçalves
Os interessados em participar do
concurso precisam se inscrever diretamente na sede da CDL BG (Marechal
Deodoro, Galeria Zanoni, 2º andar), preenchendo a ficha de inscrição. O período de inscrições terá uma segunda fase
que é para entrega de fotografias das
decorações, que deve acontecer entre
5 e 10 de dezembro, também na sede
da entidade. Para ter acesso à ficha de
inscrição e o regulamento do concurso
os interessados devem solicitar pelo
telefone (54) 3455.0555 ou pelo e-mail
cdlbento@cdlbento.com.br. O concurso
de decoração não tem nenhum custo
de inscrição.
A avaliação será feita por uma Comissão Julgadora que será composta
por três membros, que analisarão as

decorações de 11 a 19 de dezembro. Os
critérios de julgamento serão: estética
natalina; originalidade, criatividade e
inovação; harmonia estética do conjunto; iluminação/formas e cores; e impacto visual da decoração. O anúncio dos
três vencedores de cada categoria será
no dia 24 de dezembro, às 11h, na Via
Del Vino, junto com os sorteios da campanha “Bento Natal Premiado 2014”,
também da CDL.
Além de colaborar para uma cidade
mais bonita durante o período natalino,
os participantes concorrem a prêmios
em dinheiro. A premiação para ambas
as categorias será de R$ 3.000,00, R$
1.500,00 e R$ 500,00. Mais informações
sobre o concurso podem ser adquiridas
na CDL BG pelo telefone (54) 3455.0555.

Caca Peressoni Produções e Eventos

Toda a comunidade e os lojistas
bento-gonçalvenses estão convidados
a participar do Concurso de Decoração
para resgatar o espírito natalino neste
ano e fomentar a criatividade com peças natalinas. Papais-noéis, luzes, renas,
presépios e demais adornos alusivos à
data podem compor a decoração, que
nesta edição premiará as três melhores
vitrines e três melhores residências. O
concurso ocorre dentro da programação do Natal Bento 2014, promovido
pela Prefeitura de Bento Gonçalves,
por meio da Secretaria de Turismo, em
parceria com a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Bento Gonçalves (CDL BG).
As inscrições encerram-se no dia 5 de
dezembro e o resultado será divulgado
no dia 24 de dezembro.

investidos R$ 150 mil.
Este ano, uma das novidades é a ornamentação das ruas
Planalto e Herny Hugo Dreher, que conta com a participação das entidades, empresas e Poder Público para a decoração de todos os postes dessas ruas. A Via Del Vino, no
centro da cidade, e a Pipa Pórtico, na entrada do município,
também receberão decoração como nos anos anteriores.

O intuito é manter vivo o espírito natalino, e a CDL vem
demonstrando isso com o seu envolvimento no projeto.
“Nossos lojistas querem fazer parte do Natal Bento, até como
forma de atrair mais consumidores para seus comércios.
Além disso, é visível várias vitrines já decoradas com enfeites
natalinas para entrar no clima”, salienta o presidente da entidade, Marcos Carbone.
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1º SORTEIO

17/12
10 PRÊMIOS

2º SORTEIO

20/12
20 PRÊMIOS
1º - Moto Honda Biz 100 Ks – Ano 2012/2013
2º - Refrigerador Consul, 239 litros
3º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
4º - Tablet 7” Multilaser
5º - Celular Galaxy Star
6º - Celular Galaxy Star
7º - Celular Galaxy Star
8º - Celular Galaxy Star
9º - Celular Galaxy Star
10º - Celular Galaxy Star
11º - Liquidificador Cadence, 350W
12º - Liquidificador Cadence, 350W
13º - Liquidificador Cadence, 350W
14º - Liquidificador Cadence, 350W
15º - Liquidificador Cadence, 350W
16º - Liquidificador Cadence, 350W
17º - Liquidificador Cadence, 350W
18º - Liquidificador Cadence, 350W
19º - Liquidificador Cadence, 350W
20º - Liquidificador Cadence, 350W

1º - Moto Honda Biz 100 Ks – Ano 2012/2013
2º - Refrigerador Consul, 239 litros
3º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
4º - Liquidificador Cadence, 350W
5º - Tablet 7” Multilaser
6º - Celular Galaxy Star
7º - Celular Galaxy Star
8º - Celular Galaxy Star
9º - Celular Galaxy Star
10º - Celular Galaxy Star

3º SORTEIO

24/12

15 PRÊMIOS
1º - Carro Take UP! Básico, 2 portas, motor 1.0
Ano 2014/2015
2º - Refrigerador Consul, 239 litros
3º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
4º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
5º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
6º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
7º - Forno Micro ondas Consul, 20 litros
8º - Bicicleta Maori Houston, Aro 26
9º - Bicicleta Maori Houston, Aro 26
10º - Bicicleta Maori Houston, Aro 26
11º - Tablet 7” Multilaser
12º - Tablet 7” Multilaser
13º - Tablet 7” Multilaser
14º - Tablet 7” Multilaser
15º - Tablet 7” Multilaser

