4 estratégias de diferenciação para negócios
100% originais
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INTRODUÇÃO
Achar uma identidade em um mercado
concorrido e se diferenciar das demais marcas é
tão necessário quanto difícil de executar.
No entanto, para encontrar o seu fator único você
precisa de apenas alguns ingredientes:
•
•
•

Conhecimento do público e sobre a concorrência
Criatividade
Valores fortes

Apenas com esses 3 itens você pode criar uma
proposta de valor única para sua marca e suas
ofertas que ninguém jamais irá poder tirar
de você e que será a impressão digital do seu
negócio.
Para descobrir a melhor estratégia de
diferenciação para seu negócio tudo que você
precisa fazer é responder às perguntas desse
material em qual quesito você brilha mais.
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1

Qual o benefício central que o seu produto ou
serviço visa atender?

2

Qual a principal qualidade do seu produto ou
serviço? Seus concorrentes também possuem
as mesmas características?

3

Qual a característica do seu produto ou serviço
que os seus concorrentes não conseguiriam
copiar de nenhuma forma?
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4

Como e onde os consumidores encontram o
tipo de produto ou serviço que você vende?

5

O que acontece quando o seu produto ou
serviço é entregue?

6

Como o produto é estocado e transportado?
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7

Como as pessoas percebem que precisam do
seu produto ou serviço?

8

Por que os consumidores do seu mercado
escolhem por uma marca em detrimento de
outra?

9

Qual a proposta única de valor da sua marca?
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10

Em que os consumidores precisam de ajuda
quando usam o produto?

11

Como é feito o suporte ao cliente? E o processo
de devoluções e trocas?

12

O atendimento ao cliente pode ser considerado
parte essencial da experiência de compra?
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O QUE DIZEM SOBRE
O HENRIQUE?

O Henrique é minha
referência absoluta no que
se diz respeito a criação
de audiências e receita
através
de um blog”. - Érico
VIVER DE BLOG
Rocha

Livro negócios digitais
atingiu a quarta posição
entre os mais vendidos no
ranking da Veja.

Viver de Blog é um dos
1.000 sites mais influentes
do Brasil segundo ranking
Alexa.

Eleito um dos melhores
blogs de marketing digital
do Brasil pela Hubspot.
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Viralize seus conteúdos.
Aumente suas vendas.

QUERO SABER MAIS! >
VIVER DE BLOG
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Fique de olho nas atualizações
de conteúdo memorável do
Viver de Blog

Dicas rápidas e práticas de
Marketing Digital

Palestras, entrevistas e
conteúdos em vídeo sobre
Marketing Digital

@viverdeblog
Acompanhe o meu dia a dia
na rede social do momento
Espírito Viver de Blog
traduzido em imagens
inspiradoras
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Publicações relevantes e
atualizadas do mercado de
Marketing Digital

HENRIQUE CARVALHO
Vive exclusivamente de blog desde seus 23 anos e tem
como propósito de vida ajudar cada vez mais pessoas a
realizar o sonho de Viver de Blog também.
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Mais que um blog, um estilo de vida.
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