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DICAS PARA SUA EMPRESA

Preço não é tudo
Existem muitas empresas que acreditam que preço é
tudo. É claro que ele é importante, mas não é tudo, é
"apenas" um dos "P"s do Composto de Marketing.
Os outros componentes, não menos importantes,
são: Praça (distribuição), Produto (ou serviço) e a
Promoção.
No "composto de marketing" são vários os fatores
que determinarão a satisfação do Cliente e o Preço é
apenas um deles. O objetivo de uma ótima empresa
é satisfazer as necessidades e os desejos de seus
clientes. A propósito, é através desta satisfação que
conquistamos nossos clientes e conseguimos a
maior e melhor de todas as divulgações possíveis: a
propaganda boca a boca.
Há muita gente que se guia pela altíssima qualidade
de todo o conjunto dos "P"s. Dessa maneira, para
eles, o Preço é o menos importante, pois preço para
esses clientes especiais não significa muito.Pelo
contrário, quando acham o preço baixo, se
preocupam com a qualidade do conjunto do
"composto de marketing".
Essa equação: Preço x Qualidade, via de regra, é
proporcionalmente inversa, ou seja, maior qualidade
gera um maior custo total e consequentemente um
maior preço final para o produto ou serviço. E o
contrário é evidente. Logo, há muitos clientes que
não se importam com o Preço, pois buscam a
melhor Qualidade Total. Há ainda alguns
consumidores desse grupo que, por questões de
status e diferenciação, preferem os produtos mais
caros que, de certa maneira, o "estrato social" do
qual participa exige-lhes.
Cada empresa deve identificar qual é seu nicho de
mercado e adaptar sua estratégia ao "composto de
marketing" de maneiras mais adequadas ao seu foco
principal que é seu mercado-alvo ou cliente final. O
que importa é o Valor, não o Preço. Preço não é
tudo!

JULHO/2017
COMUNICADOS A CLIENTES:
CUIDADO: Setembro é data base do comércio.
Portanto, se uma empresa comercial der Aviso Prévio
(indenizado ou não) para o empregado estará sujeita ao
pagamento de multa indenizatória;
Todo ano as Empresas estabelecidas no município de
Piracicaba deverão pagar Taxa de Poder de Polícia ou
Licença para funcionamento para a Prefeitura
Municipal. A empresa que não recebeu o carnê/guia de
cobrança deverá retirá-lo junto a Prefeitura Municipal.
Dia 09/07/2016 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932);
Julho é mês de férias de seu filho. Faça a experiência
de levá-lo um dia à sua empresa e mostre a ele seus
processos e funcionamento. Isso fará com que ele se
aproxime, valorize-a e comece a se sentir responsável
por ela.
R.A.I.S. (Relação Anual de Informações Sociais)
É uma obrigação acessória entregue com todas as
informações sobre cada empregado referente ao ano
anterior. Nesse documento são informados todos os
salários, férias e alimentação do trabalhador.
Entendendo as dificuldades do momento, o serviço de
elaboração da RAIS será cobrado em 3 parcelas, nas
competências julho, agosto e setembro de 2017.

Dia 07/07 (Sexta-Feira):
Festa “ Julhina” na NR Contábil.
Durante todo o dia serão servidos a
todos que visitarem o Escritório comes
e bebes típicos da época.

CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!
(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Fonte: marketdesign.com.br

30 anos Contabilizando Sucessos...

