
Técnicas de Marketing 

 Existem muitas técnicas de marketing por aí e você tem que escolher o tipo que mais 

se adeque às suas necessidades. Neste capítulo, iremos ver tipos diferentes de técnicas de 

marketing que você pode adotar na sua empresa.  

Marketing de Relacionamento  

 O Marketing de Relacionamento é a melhor estratégia a escolher para sua marca. 

Como sugere o nome, o Marketing de Relacionamento consiste em criar uma relação entre 

consumidores e não apenas na venda de produtos. Se um consumidor se apaixona pela sua 

marca, há chances de que ele(a) compre cada vez mais de você. Portanto, é importante 

estabelecer um forte vínculo com o seus clientes e fazer com que eles gostem de você e do seu 

posicionamento de mercado. Pesquisas indicam que um cliente está seis vezes mais propenso 

a comprar quando está envolvido afetivamente com uma marca.  

  

Marketing de Proximidade 

 Marketing de Proximidade se refere à venda de produtos e serviços para àqueles 

que se encontram próximos fisicamente. Nos dias de hoje, este conceito se amplia, 

abrangendo também  isso significa o envio de mensagens de marketing  para os celulares 

tablets que estão perto de você. Marketing de Proximidade te ajuda a vender mais, atingir 

mais pessoas e a fazer economia. Essa transação é bem simples, você só vai precisar de 

algumas mensagens e mensageiros que consigam atingir aos potenciais clientes que já estão 

ao seu redor. 

Marketing Transacional 

Marketing Transacional significa a atrair pessoas para sua loja através de ofertas e descontos. 

Isso irá garantir que você atraia muitos clientes para a sua loja, o que consequentemente irá 

levá-los a comprar de você. A maioria dos grandes varejistas depende deste truque, e você 

também pode capitalizar usando este artifício. É uma estratégia simples de vendas e tudo que 

você precisa é de uma equipe de profissionais de marketing realizando o planejamento com 

você. Com o tempo, você vai saber o que oferecer aos seus clientes e experienciar grandes 

vendas. 



Marketing de Chamada à Ação 

Chamar à Ação significa dizer às pessoas que comprem seu produto. Isso é possível se você 

tem uma forte presença online e pode alcançar a um monte de gente. Links que levam ao seu 

site podem ser colocados, levando ao cliente a clicar sobre eles e comprar seus produtos. Eles 

vão descobrir que é mais fácil fazer um pedido on-line ao invés de visitar sua loja física. Você 

terá uma grande quantidade de acessos em seu site e, com certeza, será um negócio muito 

lucrativo. 

Marketing Viral 

  Como o nome já sugere, o Marketing Viral se refere a tornar virais as suas estratégias 

de venda. Você irá postar em uma plataforma de mídia social e muitas pessoas irão curtir e 

compartilhar seu conteúdo. As notícias irão se espalhar e, rapidamente, você terá um mar de 

clientes, todos desejando ter o seu produto. Alguns concorrentes irão, propositalmente, tentar 

colocar sua marca para baixo, te marcando em postagens negativas. Isto pode ser bastante 

prejudicial para a imagem da sua marca. Portanto, é importante controlar quem pode te 

marcar e quem comenta em suas ofertas.  

Marketing de Escassez 

 Marketing de Escassez refere-se ao controle da quantidade de produto a ser 

liberada para o mercado. Estaé uma grande jogada de marketing, podendo ser adotada tanto 

por pequenas quanto por grandes empresas. Quando um produto é lançado no mercado e 

existem muitos compradores para ele, a demanda por este produto subirá bastante. E, neste 

momento, se um produto não for fornecido, as pessoas irão desejá-lo muito mais. Quando 

este produto for novamente liberado para comercialização, em estoques limitados, 

seguramente irá vender muito mais. Esta é uma ótima técnica usada para todos aqueles que 

estão interessados em realizar grandes vendas. 

Marketing de Massas 

Marketing de Massas é aquele que se dirige a grandes massas. Esta é vista como a 

forma de marketing mais cara, pois é necessário focar em todos os segmentos de mercado que 

você pretende atingir e planejar estratégias apropriadas para cada um deles. Isto irá garantir 

que o produto certo irá atingir um verdadeiro consumidor em potencial. A estratégia é ideal 

para empresas que possuem recursos financeiros abundantes e que são capazes de atingir às 



massas. Inclusive, será ainda melhor se a empresa tiver muitas filiais espalhadas pelo pais, 

para tornar o custo da propaganda mais efetivo.  

Marketing Disfarçado 

Marketing Disfarçado é aquele que provoca a audiência, que não mostra ao 

consumidor completamente ao que veio. Pode gerar muita curiosidade sobre a propaganda e 

torná-la excitante. As pessoas irão querer saber mais sobre o seu produto e não medirão 

esforços para saber mais sobre ele. Esta estratégia irá funcionar perfeitamente com os jovens, 

entusiasmados para saber mais sobre os novos produtos que estão chegando ao mercado. 

Você deve colocar estes chamarizes em locais que os consumidores possam encontra-los com 

facilidade. Isto pode ser feito em outdoors, mídias sociais e, se você puder pagar por isso, até 

mesmo na televisão. 

Marketing Diversificado 

 Marketing Diversificado significa trazer técnicas de Mercado únicas que podem ser 

aplicadas a um diverso grupo de pessoas. Como você já sabe, existem diversos tipos de 

pessoas no mercado, todas separadas por religiões, crenças, gêneros, gostos, desejos, etc. Se 

você tem as fontes para gerenciar a todos estes grupos, então você pode agir em um Marketing 

Diversificado. Isto irá te custar um pouco, mas o seu esforço será recompensado quando você 

tiver a oportunidade de possuir estratégias criadas sob medida.  

 Marketing Online / Marketing por Email 

Marketing Online é a possibilidade de usar a plataforma online para criar uma 

sensibilização sobre determinada marca ou produto. É possível para você promover sua 

marca ou produto usando o universo online como mídias sócias, anúncios “pop ups”, blogs e 

também e-mails. É possível alcançar grande audiência através do uso destas plataformas. 

Você pode mandar e-mails customizados para seus clientes e, assim, fazer com que eles 

curtam os seus produtos. Eles irão ser atraídos pelas suas ofertas especiais. Se você puder se 

associar a uma loja como a eBay ou a Amazon, você poderá vender seus produtos por lá 

também! Tudo o que você precisa fazer é criar uma página e disponibilizar todos os seus 

produtos nela. Você pode citá-la em seu blog ou site na internet. Muitas vezes, essas lojas 

online irão dar descontos atrativos e criar ofertas que não irão afetar a sua margem de lucro. 

Isto irá garantir vendas melhores para você. A Internet é uma ótima ferramenta de marketing 

e, se você não a utiliza, acabará ficando para trás.  

Marketing Sazonal 



Marketing Sazonal é a venda daqueles produtos e serviços feitos especificamente para 

uma determinada época do ano. Isto irá garantir que você tem um produto que está carregado 

do clima daquela estação. Você pode mudar a arte do seu produto e incorporar elementos da 

época, como a neve ou um boneco de neve para o inverno, por exemplo. Isto terá um apelo 

sobre a audiência, que ficará interessada em comprar o produto, como um souvenir. As 

pessoas tendem a ficar entediadas quando novidades não são apresentadas a elas. 

Marketing Evangelizador 

Marketing Evangelizador consiste na identificação daquele cliente especial, que realmente é 

um fã da sua empresa. Estas pessoas podem ser representantes da sua marca e ficarão muito 

felizes em promovê-la. Eles irão literalmente sair por aí promovendo a sua marca e irão ajuda-

lo a conquistar novos clientes. Você pode decidir pagar a eles alguma quantia se quiser, 

fazendo com que eles vendam sua marca de maneira melhor e mais abrangente.  

Marketing de Evento 

Marketing de Evento é a ideia de realizar eventos simultaneamente às suas promoções e 

descontos. Assim, você terá mais pessoas visitando sua loja e tendo acesso aos seus produtos. 

Dependendo do seu orçamento, estes eventos podem ser em maior ou menor escala. O evento 

não será a atração central, mas irá te ajudar a encontrar muitos novos consumidores. Será 

ainda melhor se você tiver a possibilidade de realizar esses eventos em concomitância com 

festivais ou feriados, para que o número de pessoas te visitando seja ainda maior. 

Marketing Endógeno 

Marketing Endógeno é o ato de vender produtos e serviços para pessoas que já são seus 

consumidores habituais. Existirão muitos clientes aparecendo para saber das novidades e esta 

é uma grande oportunidade para vender a eles outros produtos e serviços disponibilizados 

por você. Portanto, não só eles te procuram, mas também estão mais disponíveis para dizer 

“sim” para qualquer coisa que você ofereça a eles.  

Marketing Exógeno 

Este é o extremo oposto do Marketing Endógeno. Aqui, as companhias trazem novos clientes 

para seu escopo, tentando lhes vender produtos e serviços. Estes clientes são captados a partir 

de dicas dadas pelos clientes já existentes. Sobre isto se pode capitalizar bastante, 

configurando-se como uma grande oportunidade para uma companhia conseguir novos 

clientes.   



Marketing por Informativo 

Este método é um dos mais tradicionais e ainda possui muita popularidade. Consiste em 

enviar informativos aos clientes falando sobre ofertas e descontos que serão anunciados. Os 

consumidores irão ler sobre as promoções e virão até você para tirar proveito das boas 

oportunidades de compra. Você pode atingir a uma audiência maior, se mandar informativos 

para mais pessoas. Além dos descontos, os informativos são úteis para falar sobre produtos e 

novidades da sua empresa. Tudo isto tem um grande apelo para atrair a audiência. A 

interatividade irá ajudar a melhorar a comunicação com os seus clientes.  

Marketing da Amostra Grátis 

O Marketing da Amostra Grátis é você dar ao clientes coisas grátis que estejam relacionadas 

ao seus produtos e serviços. Você pode dar qualquer coisa ao consumidor, mas é importante 

garantir que este presente esteja vinculado de alguma forma ao produto vendido. A maioria 

das pessoas prefere dar coisas que são complementares ou suplementares ao objeto principal 

de seus negócios. Esta medida irá ajudar a empresa a vender mais e a encontrar uma base de 

consumidores cada vez maior.  

Marketing de Nicho 

Marketing de Nicho se refere a produtos que têm um alvo específico no mercado. Estes 

produtos são feitos para serem consumidos por um segmento específico, e que vai ser feito 

para que sua faixa de mercado seja corretamente atingida. Podemos usar como exemplo um 

batom criado especialmente para atingir o público jovem. Neste caso, meninas que estão 

buscando por beleza e seus benefícios. A empresa irá criar uma campanha sobre o batom  

que atinja este diretamente este público, divulgando-a em escolas e faculdades.  

Marketing Gota a Gota 

Marketing Gota a Gota funciona através do envio de mensagens através de meios midiáticos 

sobre o produto para que estas informações se propaguem através da audiência. Isto irá 

garantir que a propaganda atinja a um número maior de pessoas e o produto será avaliado 

por mais gente. Esta estratégia é adotada pelas maiores redes varejistas e considerada uma 

das melhores táticas para alavancar qualquer companhia. 

Estas são as várias formas de estratégias de marketing possíveis que você pode adotar para 

melhorar suas estatísticas de venda.  



Modelos de Estratégia de Vendas 

Quando se trata de estratégia de vendas, há alguns modelos importantes que foram 

formulados ao longo dos anos. Estes modelos são baseados em diversos fatores do mercado 

que colaboram no processo de vendas. É importante trazer juntos todos os dados relevantes 

para usá-los de forma a atingir um patamar mais elevado nas vendas. Neste capítulo, nós 

iremos dar uma olhada nesses modelos detalhadamente e te mostrar seus verdadeiros 

significados e usos.  

Modelo “3C” 

O primeiro modelo que nós iremos observar é o “3C”. Esta estratégia foi traçada para ajudar 

as empresas a aumentar suas vendas em um curto período de tempo. Os três “C” são: 

Consumidores, Concorrência e a Corporação. São estes os três elementos que uma empresa 

precisa manter satisfeitos para que eles operem de maneira otimizada e permita um aumento 

nas vendas. Como você já sabe, os consumidores são a peça mais importante da estratégia de 

vendas. A companhia precisa mantê-los o mais satisfeitos quanto for possível, para que eles 

comprem cada vez mais dos seus produtos e serviços. Se uma empresa falha em manter seus 

clientes felizes, será impossível para ela sobreviver. Quando se trata em avaliar o sucesso, a 

companhia deve manter sempre um olho aberto sobre os seus concorrentes. A empresa terá 

que avaliar suas estratégias e inventar algo superior. Somente desta forma poderá obter uma 

fatia de mercado superior à de sua rival. A corporação é o que sustenta a companhia em si. Se 

problemas internos interferem no bom funcionamento de uma empresa, seguramente as 

coisas não irão ser boas para ela. Portanto, é importante resolver internamente os problemas  

e, somente depois, olhar para fora subindo as vendas. Além desses “3C” ainda há outros muito 

importantes: Capacidade, Consistência e Cultivo. Todos estes colaboram para que a 

companhia cresça suas vendas.   

Modelo do 4P 

Assim como o modelo “3C”, existe um outro modelo: 4P. Este modelo inclui: Produto, Preço, 

Promoção e Praça. Os elementos que guiam a estratégia de vendas e são muito importantes 

que a companhia olhe para cada um, melhorando seus aspectos para que resultados positivos 

apareçam. Como você sabe, Produto refere-se ao que está sendo vendido no mercado. Este 

produto é a estrela do show. É de importância vital que a companhia mantenha sua atenção 

focada para isto. O preço também desempenha um papel essencial no sucesso do produto. 

Isto irá determinar se as pessoas irão comprar algo ou se vão achar muito caro. A empresa 

precisa prestar atenção para que o preço seja apropriado para cada produto, fazendo com que 



um maior número de pessoas compre. O próximo “P” é o de Promoção. Promover um produto 

é de extrema importância. Sem a promoção apropriada, as pessoas não ficarão sabendo sobre 

os usos e importância de comprar um determinado produto. A companhia precisa dedicar 

um esforço extra para promover o produto e garantir que se atinja a audiência correta. O 

último “P” é o de Praça. A praça é o canal de escoamento dos produtos.  

Este canal é tão importante quanto o que será vendido e deve atingir as pessoas rapidamente 

e deve ter um custo efetivo para a companhia. Estes formam os quatro principais “P”, que são 

a base das estratégias de vendas e negócios, todas companhia deve estar atenta a estes 

elementos. Além destes, há outros três “P” que não podem deixar de aparecer: Pessoas, 

Processo e Prova Física. Pessoas, como sabemos, são os clientes, dos mais importantes 

aspectos do negócio. Processo é o sistema que é adotado no mercado. Prova Física refere-se ao 

envio de produtos e serviços e o retorno das pessoas sobre eles. Todos esses fatores irão 

somar-se para o sucesso ou fracasso de uma empresa, no que concerne às estratégias de 

venda. Uma companhia precisa estar focada em todos os “7P” e garantir para que todos 

trabalhem juntos .  

Modelo de Valoração do Tempo de Vida do Cliente 

Este modelo irá averiguar o quanto de valor o cliente irá atribuir ao produto ou serviço que 

lhe está sendo posto em oferta pela empresa. Usado para entender o verdadeiro valor do que 

está sendo oferecido para as pessoas que irão consumir. Esta análise de fluxo financeiro é 

importante para compreender como uma companhia irá cobrar e o que terá no futuro. O 

planejamento de futuro é de importância vital para a maior parte das companhias e o melhor 

é que estas usem o modelo para entender a configuração exata do seu negócio. A maior parte 

das companhias usam esta estratégia para ver o que podem atingir e como as táticas 

funcionam. Será encorajador para a empresa adotar estratégias que são boas durante toda a 

vida da companhia e não apenas no curto prazo. Esta estratégias auxilia também no encontro 

de  clientes, direcionando seus produtos para os grupos certos.  

 É muito fácil para uma companhia adotar estas medidas e irá beneficiá-la a longo 

prazo. 

Todas estas estratégias em conjunto se configuram como uma mistura de mercado. Cada 

empresa desenvolve sua própria combinação dentro dos modelos oferecidos. Estes, quando 

são colocados juntos, ajudam a companhia a experienciar maiores e melhores perspectivas de 

venda. A maioria das empresas contrata especialistas que auxiliam a formular a melhor 



combinação de estratégias de marketing para ajudar no crescimento das vendas de cada 

empresa.  

Original Text: 

Marketing Techniques 

   

  There are many marketing techniques out there and you have to choose the type that 
fits your needs. In this chapter, we will look at the different marketing techniques that you can 
adopt for your company.  

 Relationship marketing 

  Relationship marketing is the best type of marketing to choose for your brand. As the 
name suggests, relationship marketing refers to building a relationship with the customers 
and not merely selling them your products. If a customer falls in love with your brand, then 
chances are he or she will buy more and more from you. So it is important to establish a 
strong relationship with your customers and get them to like you and your marketing 
stretches. As per market survey, a customer is likely to buy from you 6 times more if he or she 
loves your brand.  

 Proximity marketing  

  Proximity marketing refers to selling products and services to those that lie close to 
your place. Although modern day meaning refers to sending marketing messages to people's 
phones and tablets that lie close to you, it also signifies selling these to those that lie close to 
you. Proximity marketing will help you save on a lot of money and you get to sell more to 
people. It is not tough to carry out such marketing and you will only need a few messages and 
messengers to give out the message to the customers that lie around you.  

 Transactional marketing 

  Transactional marketing refers to luring people into your store by running offers and 
discounts. This will ensure that you lure many customers into your store and get them to buy 
from you. Most big retailers depend on this trick and you can capitalize on it as well. It will 
not be difficult to come up with sales and discount strategies and all you will need is a team of 
marketers who will formulate these strategies for you. With time, you will know what to offer 
to your customers and experience great sales.  

 Call to action marketing  



  Call to action marketing refers to telling people to buy your product. This is possible if 
you have a strong online presence and can reach out to a lot of people. You can put links to 
your website and get people to click on it and buy your products. They will find it easier to 
place an order online as opposed to visiting your store for it. You will be able to get a lot of 
people on your website and even if 3/4ths buy your product then it will be a lucrative offer for 
you.  

 Viral marketing  

  Viral marketing, as the name suggests, refers to your marketing strategies going viral. 
You will post an ad in a social media platform and many people will like it and share it. News 
about the product will start to spread and in no time, you will have a sea of customers all want 
I g your product. But the problem with this type is, it is possible for people to drag down your 
product. There will be competitors who will purposely tag you and show you in bad light. 
This can be quite hampering for your brand's image. So it is important to control who gets to 
tag you where and who gets to comment on your offers.  

 Scarcity marketing  

  Scarcity marketing refers to controlling the amount of product that is released n the 
market. This is a great marketing stretchy that can be adopted by both small and big 
companies. When a product is released in the market and there are many takers for it, the 
demand for the product will shoot up. At such a time, if the product is not supplied then 
people will want it that much more. When the product is released again, in limited supply 
then amazing sales are sure to come by. This is a great technique to use for all those interested 
in experiencing high sales.  

 Mass marketing  

  Mass marketing reefs to catering to the masses. This is seen as the most expensive 
form of marketing as you are required to focus on each and every segment of the market and 
design appropriate strategies for each. This will ensure that the right product reaches the 
right customer. This is ideal for big coma lines that have a large finance and are capable of 
reaching out to the masses. It is best if the company has many branches spread all over the 
country, as it will work out to be cost effective.  

 Undercover marketing  

  Under cover marketing refers to teasing the audience and not giving them the whole 
picture. This can generate a lot of curiosity amongst them and make them extremely 
enthusiastic. They will then want to know more about your product and put in efforts to find 



out about it. This strategy will work great with youth who will be enthusiastic to know about 
the new products in the market. You must place these teasers in places where the audience 
can easily find them. This can be on billboards, in social media and also television if you can 
afford it.  

 Diversity marketing  

  Diversity marketing refers to coming up with unique marketing techniques that can 
be applied to a diverse group of people. As you know, there will be different types of people in 
the market all separated by religion, beliefs, gender, tastes, wants etc. if you have the resources 
to cater to all of these then you can perform diversity marketing. It will cost you qui a bit but it 
will be well worth the effort, as you will have an opportunity to create tailor made marketing 
strategies.  

 Online marketing/ Email marketing  

  Online marketing refers to using the online platform to create brand and product 
awareness. It is possible for you to promote your brand and products by choosing online 
resources such as social media platforms, pop up ads, blogs and also emails. It is possible to 
reach out to a wide audience by making use of these. You can send custom mails to people 
and get them to like your products. They will be drawn to your special offs as well. If you can 
tie up with a store like eBay or amazon, then you can sell your products there too! All you 
have to do is create a page for yourself and enlist all your products. You can mention it on 
blogs or on your website. Many times, those online stores will give away attractive offers and 
discounts without affecting your profit margin. That will ensure better sales for you. The 
Internet is a great tool to use for marketing and if you don't, then you will be left behind.  

 Seasonal marketing  

  Seasonal marketing refers to designing products and services that are season specific. 
This will ensure that you have a product that is carrying the season's flavor. For example, you 
can change the graphics of your product and incorporate a seasonal element like snow or a 
snowman. This will appeal to the audience and they will be interested in buying it as a 
souvenir. It pays to change it up from season to season as people can easily get bored of 
something if they don't see any variety in it. 

 Evangelistic marketing  

  Evangelistic marketing refers to identifying those special customers that are true blue 
fans of your company. These people can be made representatives of your brand and they will 
be more than happy to promote you. They will literally go out of their way to promote your 



brand and help you find new customers. You can also decide to pay them a certain fee if you 
like and get them to promote your brand in a bigger and better way.  

 Event marketing  

  Event marketing refers to coming up with events that go along with the sales and 
discounts. That way, you will have more people visiting your store and busing your products. 
You can hold a small event or a big one depending on your budget. The event will not only be 
the center of attraction but also help you find a lot of new customers. It is best to have these 
events timed with festivals and other holidays as you can expect a lot of people to visit.  

 Inbound marketing 

  In bound marketing refers to selling products and services to people who are already 
customers. There will be a lot of customers calling in to find out about something and it will 
be a great opportunity to sell them other products and services that will be on offer at your 
place. So not only are they themselves calling you, they are also most likely to say yes to 
whatever you plan to put in offer for them.  

 Outbound marketing  

  This is the opposite of inbound marketing. Here, the companies will get new 
customers to calm in and try to sell them products and services. These would have called 
based on a tip that they would have gotten from existing customers. So this can be capitalized 
upon and it will be a great opportunity for the company to find new customers for their 
company.  

 Newsletter marketing  

  This is a very traditional method and still remains to be the most popular. In this 
method, you send out newsletters to your customers mentioning the offers and discounts that 
you will be announcing soon. They will read your offers and come by to avail it. Similarly, you 
can also reach out to a bigger audience and send out newsletters to a lot more people. Apart 
from the firs and discounts you can also mention any news items and changes that have 
happened in your company. All these will appeal to the and audience and such interactivity 
will help you increase your communication with your customers.  

    

 Freebie marketing  



  Freebie marketing refers to giving away free things with the products and services you 
have on offer. You can give away anything that you like but make sure it is related to the main 
product in question. Most people prefer to give away something that is of a complimentary or 
supplementary nature to the main product. It will only help the company sell more and also 
find a larger audience base.  

    

 Niche marketing  

  Niche marketing refers to specific target products that are promoted in the market. 
These products are made specifically for a particular segment of the market, which the 
manufacturer feels will definitely consume it. For example, a particular lipstick range is 
aimed at young girls, who are looking for beauty and benefits from it. So they will design ad 
campaigns centering around the lipstick and launch it in colleges.  

 Drip marketing 

  Drip marketing refers to sending out messages to the media about a product so that 
they propagate the message to the audience. This will ensure that the ad reaches a wider 
audience and the product is availed by many people. It is a strategy that most big retailers 
adopt and is considered one of the best ones to take up for any company.  

  These form the different marketing strategies that you can adopt and improve your 
sales numbers.  

Sales Strategy Models 

    

  When it comes to sales strategies, there are a few important models that have been 
formulated over the years. These models are based on several market factors that aid in the 
sales process. So it is a matter of brining all the relevant data together and using it to avail 
higher sales. In this chapter, we will look at these models in detail and tell you about its true 
meaning and uses.  

 3 C Model  

  The first model that we will look at is known as the 3c model. The 3 c model is a 
strategic model that aims at helping companies increase their sales within a short period of 
time. The 3 c’s that are involved here include the customers, the competitors and the 
corporation. These are the 3 c’s that the company must keep happy in order for them to 



operate optimally and avail better sales. As you know, the customers are the most important 
part of the sales strategy. The company needs to keep them as happy as possible in order to 
get them buying more and more of their products and services. If a company fails to keep 
their customers happy, then it will be impossible for them to survive. When it comes to 
availing success, a company will always keep an eye on their competitors. The company will 
have to analyze their strategies and come up with some that are better. Only then can they 
capture a market share greater than their rival’s. The corporation stands for the company 
itself. If the company itself is struggling and there are internal problems and bickering, then it 
will not work well for them. So, they must first solve the problems that lie internally and then 
look outwardly to increase their sales. Apart from these, there are also 3 other c’s, being 
capability, consistency and cultivation, which will also help the company see better sales.  

 4P model  

  Just like the 3c model, there is another one known as the 4 p model. The 4 p model 
includes product, price, promotion and place. These are the elements that guide a sales 
strategy and it is important for the company to look into each one and improve upon to see 
positive results. As you know, product refers to the product that is sold in the market. This 
product is the star of the show and so; it is vital for the company to pay keen attention to it. 
The price also plays an important role in the success of a product. It will determine whether 
people will buy it or think it is too high. So the company needs to do some careful thinking in 
order to set an appropriate price for the product and get more and more people to buy it. The 
next P stands for promotion. Promoting a product is of extreme importance. Without proper 
promotions, people will not be able to know of the uses and importance of buying the 
particular product. So, the company has to put in some extra efforts to promote the product 
and make sure it reaches the right audience. The last P stands for place. Place refers to the 
marketing channel for the products. The channel is important as the goods should reach the 
people in a short amount of time and it should be cost effective for the company. These form 
the 4 main P’s that are involved in the sales strategy of the business and it is important for any 
company to pay keen attention to it. Apart from these, there are also 3 extra P’s that stand for 
people, process and physical evidence. People, as we know, relates to the customers that are 
one of the most important aspects of the business. Process refers to the process that is adopted 
to market the business. Physical evidence refers to the delivery of the product or service and 
people’s feedback on it. All these will account for a company’s success or failure in regard to 
their sales strategies. A company must focus on all 7 p’s and make sure that all of them are 
working together for them.  

 Customer lifetime value model  

  Customer lifetime value model is a model that is used to check the over all value that 
a customer will derive out of the products and services that the company puts on offer. This is 
used to understand the true value of the products and services that are on offer for people to 
consume. It will help the company estimate the cash flows from the products that are 
consumed by the customers. This cash flow analysis is important to understand how the 



company will fare and what they will have in the future. Future planning is of vital 
importance for most companies and it is best for them to make use of this particular model to 
get the exact picture. Most companies use this strategy to check how their sales strategies are 
faring. It will be encouraging for them to take up sales strategies that are good for the lifetime 
of the company and are not merely meant to help them see temporary results. This strategy 
will also help them find appropriate customers for themselves and aim their products at the 
right groups. It is easy for any company to adopt these strategies and it will benefit them in 
the long run.  

  All of these are together known as marketing mix and each company will have their 
own mix to use. It is important that this mix is a combination of all of these models and 
together, they help the company experience bigger and better sales. Most companies will 
employ experts, who will help them formulate the best marketing mix strategies to help their 
company avail better sales.  

   


