
MARKETING
10 DICAS PARA AGTECH E
EMPRESAS RURAIS



INTRODUÇÃO

Neste e-book você encontrará
dicas para a elaboração de
estratégias de marketing para
agtechs e empresas rurais.

Boa leitura!



Antes de tomar qualquer decisão é
preciso ter em mente os objetivos
da elaboração de uma estratégia
de comunicação. 

1 OBJETIVOS



2 PÚBLICO

Você sabe com quem está falando?
É preciso conhecer quem é o seu
público o comportamento dele
diante dos mais variados canais de
comunicação.



3 CANAIS

Não é preciso atuar em todos
os canais existentes. Faça o
mapeamento daqueles que o
seu público está.



4 ORÇAMENTO

Quanto do seu orçamento será
destinado para estratégias de
marketing? Esse ponto é
fundamental para traçar
estratégias, conforme sua
realidade.



Organize cada ação em um
documento de forma organizada.
Assim,  terá uma visão geral do que
está fazendo e o objetivo de cada
ação dentro de uma estratégia
maior.

5 VISÃO MACRO



6 TESTE

Nem tudo que pensar será um
sucesso na prática. É importante
fazer pequenos testes para saber o
impacto de cada ação, conforme os
objetivos previamente
estabelecidos.



7 MONITORE

Tenha em mente sempre quais
métricas vai medir para cada ação.
Assim, saberá se está no caminho
certo.



8 FEEDBACK

Entenda os feedbacks, por pior que
possam ser, como algo positivo,
um aprendizado. Só assim
conseguirá evoluir.



9 APRENDA

Como em qualquer experiência, é
importante gerar um aprendizado.
A partir dele você poderá buscar
uma melhoria contínua nos
processos.



10 INOVE

Inovar faz parte do jogo! Nada é
tão bom que não possa melhorar.
Busque sempre fazer algo
diferente, novo, inédito, que chame
a atenção do seu público. 
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