A MARCA DO CABELO SAUDÁVEL

OMNI
CHANNEL
ESTRATÉGIA
OMNICHANNEL
OLENKA
Omnichannel é uma estratégia que amplia a experiência do cliente
por meio da interação entre todos os pontos de contato da empresa
com ele, tanto online como físicos. Essa é uma característica que
combina com um novo perfil de consumidor, que cada vez mais
quer facilidade para comprar e consumir produtos.

Hoje a Olenka é uma empresa One Channel, ou seja, para que alguém
encontre os nossos produtos só disponibilizamos UM CANAL de venda,
que é a visita de um vendedor presencial no salão de beleza, e para
o cliente final ter acesso a linha home care, disponibilizamos também
somente UM CANAL, que é a venda através do salão de cabeleireiro.

SE O MUNDO ACONTECE NA INTERNET
PORQUE NÃO ESTAMOS LÁ?

SIMPLES!
Por respeito a cadeia de distribuição, mantendo o lema da Olenka
que sempre foi o respeito aos distribuidores. Por isso nunca
permitimos a venda online.

E O QUE MUDOU ?
SA

Encontramos uma maneira de fazer a venda incluindo o
distribuidor em todo processo de compra virtual
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PORTANTO SEREMOS A 1ª EMPRESA DO BRASIL A FAZER UMA LOJA
VIRTUAL PARA CADA DISTRIBUIDOR, RESPEITANDO SUA ÁREA DE
ATUAÇÃO, AO INVÉS DE VENDER DIRETAMENTE EM UMA LOJA PRÓPRIA.

Oi, como faz para comprar essa máscara?

Queremos a partir de agora mudar este
cenário horrível em que o consumidor
quer comprar os nossos produtos e
não encontra e muitas vezes ainda é
enganado pelos sites de venda livre,
com produtos falsificados. Não achamos
justo uma empresa que impacta milhões
de consumidores pelas redes sociais e
televisão não disponibilizar para os clientes
seus produtos e serviços, deixando as
pessoas frustradas na hora de comprar,
fazendo inclusive com que desistam da
marca por tanta dificuldade em encontrar.

Como o consumidor e o cabeleireiro
não encontram nossos produtos onde
estão 99,9% de todos os cosméticos
do mundo, que são as PERFUMARIAS,
FARMÁCIAS E LOJAS
ONLINE, chegou a hora de facilitarmos
o acesso aos nossos produtos
por outros canais diversos e nos
especializarmos em atender nossa
demanda por canais alternativos.

Ola pessoal da Olenka, queria saber onde vende esses
produtos. Vcs podem me falar, por favor?

Como faço pra comprar. Aqui na minha região não tem
representante?

Aqui na minha cidade nunca encontrei

F A R M Á C I A

VAMOS AMPLIAR NOSSAS POSSIBILIDADES DE VENDAS!
A PARTIR DE AGORA QUALQUER PESSOA VAI TER ACESSO AOS NOSSOS PRODUTOS E AOS
NOSSOS DISTRIBUIDORES 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.

Centro técnico
físico e online

Telemarketing
ativo

Vendedor
na rua

Whatsapp
Interativo
Funil de vendas

Aplicativo de
ecommerce
24 horas por dia

Aplicativo de
treinamento
24 horas por dia

Contratação de
15 novos técnicos
com milhares de
seguidores

COMO NOSSOS CLIENTES
ENCONTRARÃO NOSSOS
PRODUTOS?

Youtube
Funil de vendas

Market Place
24 horas por dia

Salão de
cabeleireiro
parceiro sendo
loja física dos
produtos

Redes Sociais
Funil de vendas

CONTRATAÇÃO DE 15 NOVOS
TÉCNICOS COM MILHARES
DE SEGUIDORES

VENDEDOR NA RUA
ROTEIRO DE VISITAS
1º Clientes efetivos: com orçamentos
abertos

Como vamos intensificar nossa presença online?
Estamos contratando novos influenciadores cabeleireiros com milhares
de seguidores para fazerem trabalhos técnicos com produtos e serviços
Olenka e postarem com muita frequência esses trabalhos, gerando
desejo e atraindo essas pessoas às nossas plataformas de vendas online.

2º Clientes habituès: que compram
com certa frequência
3º Clientes prospects
4º Clientes suspects: todos os outros

Os vendedores continuam visitando
normalmente seus clientes e prospectando.

MARKET PLACE
24 HORAS POR DIA

SALÃO DE CABELEIREIRO
PARCEIRO SENDO LOJA
FÍSICA DOS PRODUTOS

Cada distribuidor terá
uma loja completa online
24 horas, preparada para
atender cabeleireiros e
clientes finais em ambientes
diferentes com produtos e
preços diferenciados.
O cliente será identificado
por geolocalização e
direcionado à loja virtual
do distribuidor que atenda
a região em que ele se
encontra.

Faremos uma política de cadastramento de salões parceiros que vai
transformar vários salões da sua região em pontos de venda, aonde
o consumidor vai encontrar nossos produtos e através das nossas
plataformas vai poder encontrar o salão mais próximo, entrar em contato
e até comprar produtos desse salão, tudo online.

FUNIL DE VENDAS
AGORA VAMOS PODER ANUNCIAR MUITO MAIS
PORQUE TEREMOS AONDE LEVAR AS PESSOAS
PARA COMPRAR NOSSOS PRODUTOS

ANÚNCIOS PAGOS E ORGÂNICOS

DIRECIONAMENTO PARA AS PLATAFORMAS

ATENDIMENTO ONLINE AO CLIENTE

FECHAR A VENDA

REDES SOCIAIS E TV
Estaremos cada vez mais presente com anúncios e merchandising
na TV, e impulsionando nossa presença nas redes sociais.

YOUTUBE
Teremos um canal no Youtube com todos os vídeos da empresa e com link
direto para os sites dos distribuidores (através do market place ), assim o
cliente assiste o vídeo e em minutos já pode comprar os produtos.

APLICATIVO DE
TREINAMENTO
Treinamentos para equipes de venda online;
Cursos abertos para cabeleireiros;
Vídeos de passo-a-passo de todos os produtos;
Lives interativas nas redes sociais;
Apostilas de cursos;
Manual técnico;
Salas online para eventos de até 600 pessoas;
Links diretos para as lojas online;
Grandes eventos ao vivo.

APLICATIVO DE ECOMMERCE
24 HORAS/DIA
Outra ferramenta online onde o cabeleireiro vai poder ver
cursos e vídeos dos nossos produtos e comprar online direto do
distribuidor mais próximo

WHATSAPP
CRIAÇÃO DE FUNIS DE VENDA POR WHATSAPP A EXEMPLO DO SITE:
encontreolenka.com
Compra de sistema de automação de atendimento para os
distribuidores.
CLIENTE FINAL TERÁ CONTATO DIRETO COM SALÕES PARCEIROS
PARA COMPRAR OS PRODUTOS.
WHATSAPP E TELEMARKETING INTEGRADOS EM CADA
DISTRIBUIDOR.

POR FIM…
ESTAMOS ENTRANDO EM UMA NOVA ERA E VAMOS APRENDER JUNTOS A APROVEITAR TUDO QUE ESTA NOVA ERA PODE FAZER PELAS
NOSSAS VENDAS E POR NOSSAS MARCAS, SEMPRE COM RESPEITO AO DISTRIBUIDOR E AO PROFISSIONAL CABELEIREIRO.

PREPARE-SE
FAÇA CURSOS DE MARKETING DIGITAL
CURSOS DE VENDAS EM REDES SOCIAIS/ FUNIL DE VENDAS
CURSO DE VENDAS DIGITAIS/ REMARKETING/ EMAIL MARKETING
CURSO DE OTIMIZAÇÃO GOOGLE SEO/SEM
CURSOS DE GATILHOS MENTAIS EM ANÚNCIOS

Aprenda marketing digital hoje!

JUNTOS VAMOS REINVENTAR UMA MANEIRA MAIS EFICAZ DE DISTRIBUIR
NOSSOS PRODUTOS E VAMOS CONSEGUIR ATENDER A TODOS.
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