Check-list de preparação para as festas de fim de ano
Setembro: Planejamento
Tarefa:

Defina as datas importantes para o seu negócio

Decida que promoções vai fazer:
Tipo de desconto: $ ou %
Frete grátis
Descontos em grandes quantidades
Compre 1, leve 2
Sorteio
Concurso
Código promocional
Desconto por fidelidade
Oferta relâmpago
Crédito de fidelidade extra

Revise produtos existentes:
Confira as fotos dos produtos
Revise as descrições
Adicione guias de tamanho e instruções de cuidados

Introduza produtos sazonais

Decida que canais você vai usar para divulgar as
oportunidades:
Vitrine
E-mail
Redes Sociais
Blog
Anúncios

Faça a manutenção da loja
Verifique a velocidade do site
Atualize o mapa do site
Teste sua página de checkout
Revise o conteúdo
Teste os formulários de contato e inscrição
Teste outros softwares que você está usando
(pop-ups, e-mail de recuperação de carrinho, etc.)
Teste e atualize a versão mobile do seu site

Observações:

Check-list de preparação para as festas de fim de ano
Outubro: Mãos à obra
Tarefas:

Revise e atualize as políticas da sua loja:
Privacidade
Envios
Devoluções

Escreva os textos para:
Campanhas de e-mail marketing
Posts para as redes sociais
Chamadas do blog
Banners da loja
Pop-ups
Anúncios

Prepare as artes para:
Divulgação de produtos
Campanhas de e-mail
Posts para as redes sociais
Capas para redes sociais
Chamadas do blog
Chamadas dos e-mails
Conteúdo dos e-mails
Banners de loja
Pop-ups
Anúncios

Anuncie os prazos para os pedidos:
Crie uma página ou adicione banners à sua loja
Envie anúncios e lembretes por e-mail
Adicione prazos limite aos seus textos de marketing
Crie capas com prazos limite de pedidos para as
redes sociais

Faça a manutenção do site outra vez:
Verifique a velocidade do site
Atualize o mapa do site
Teste sua página de checkout
Revise o conteúdo
Teste os formulários de contato e inscrição
Teste outros softwares que você está usando
(pop-ups, e-mail de recuperação de carrinho, etc.)
Teste e atualize a versão mobile do seu site

Observações:

Check-list de preparação para as festas de fim de ano
Novembro: Hora do show
Tarefas:

Observações:

Dê as boas-vindas aos novos clientes:
Dê um toque de originalidade aos e-mails automáticos
de boas-vindas
Escreva ou atualize sua página Quem Somos
Apresente-se ou compartilhe a história da sua loja nas
mídias sociais
Crie ou atualize a página de FAQs
Crie ou atualize os formulários de inscrição
Agradeça aos clientes por escolherem a sua loja

Agende:
E-mails de boas festas
E-mails de repromo
Posts comemorativos para as redes sociais
E-mails de lembrete de prazos limite para pedidos

Mantenha-se atualizado com os
comentários nas suas mídias sociais

Acompanhe os pedidos e pesquisas dos seus
clientes

E pronto!

