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Campanha Dia das Mães 

 

COMPRAR AQUI FAZ TODA DIFERENÇA! 
 
O Dia das Mães está chegando e promete aquecer o mercado em vendas. Além do natal, a data é uma das mais 
importantes para o varejo. Com isso, o clima da Administração Regional de Brazlândia é buscar juntos aos lojistas 
formas de incentivar e movimentar a economia da nossa cidade. A aposta desta vez, é de descontos que podem 
chegar até 50%. 
 
Depois do grande sucesso da promoção “Natal Premiado”, aproveitando a oportunidade em que a administração 
de Brazlândia juntamente com vocês empresários que apostaram no sucesso da nossa campanha, estamos aqui 
trazendo a ideia para construção de novas campanhas. Tendo em vista que o dia das mães está próximo, este é 
um momento oportuno de lançarmos a campanha “Comprar Aqui Faz Toda a Diferença”. 
 
A data é a segunda mais esperada pelos lojistas para alavancar as vendas, com isso, muitos deles estão otimistas. 
A nossa ideia e fazer com que os moradores comprem aqui na cidade valorizando o comércio local.  
 
Objetivo: A campanha tem como objetivo atrair e fixar os consumidores da cidade e região adjacentes para 
estimular as vendas no dia das mães.  
 
Campanha  
Os estabelecimentos participantes receberão um cartaz produzido pela Administração Regional de Brazlândia 
destacando a campanha e sua importância. No cartaz estará destacado que o cliente deverá conceder descontos 
de até 50% nas compras realizadas nos estabelecimentos. Cada lojista, destacará o percentual de desconto e as 
referidas mercadorias em promoção com itens alusivos ao tema (Dia das Mães) com placas indicativas dos 
descontos e mercadorias na sua empresa. 
 
Divulgação: A administração regional fará a divulgação da campanha nas redes sociais, canais oficiais e em carro 
de propaganda circulando pelas avenidas comerciais da cidade destacando a importância de comprar no 
comércio local e nas lojas participantes da campanha.  
 
Adesão:   
Cada empresário interessado em participar da campanha, assinará uma ficha com os dados de sua empresa para 
que nossa equipe leve o cartaz da promoção para ser fixado em sua loja.  
 
Considerações finais  
É muito comum que os consumidores visitem as lojas participantes durante a decisão de compra, por causa da 
variedade de lojas e promoções é por isso que é muito importante que o comércio participante prepare as 
vitrines e portas de lojas com os adesivos da campanha, enfeite a loja para envolver o cliente na atmosfera 
materna e promover o objetivo final que é a compra e com isso se tivermos o aquecimento da economia local, 
teremos também maior geração de emprego e renda.  
 
O comerciante interessado em participar poderá imprimir a ficha de adesão em nosso site: 
Brazlandia.df.gov.br - na aba – Dia das Mães 
 
Unidos, seremos vencedores.  


