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Uma rica e transfromadora experiencia de aprendizagem:  

Caravana Internacional POPAI Brasil para a Euroshop 2017 

 

Estamos dando o pontapé inicial para a Caravana Internacional POPAI Brasil para a Euroshop 

2017.  Para entender o que nos espera, vamos resumir a incrível experiencia de aprendizagem 

que do grupo em 2014.  

Em 2014, a Eursohop contou com 16 pavilhões totalizando mais de 115.500 m² de estandes que 

acomodaram mais de 2.200 expositores oriundos de 57 países. Paralelamente a estas exposições 

diversos fóruns que incluíram mais de 150 palestras complementaram o ambiente do evento.  

Para 2017, a Euroshop contará com 4 experiencias direcionadas e que facilitarão as visitas, 

focando em interesses mais espcíficos. São elas: Marketing no Ponto de Venda (Halls 1 + 3), 

Exposição e Marketing de Eventos  (Halls 4 + 5), Tecnologia em Varejo (Halls 6 + 7a), Iluminação 

(Halls 9 + 10), Visual Merchandising (Hall 11), Equipamentos e Sesign de Loja (Halls 12-14) e 

Tecnologia de Alimentos e Gestão de Energia (Halls 15-17). 

As principais tendências observadas na EUROSHOP2014 foram: 

1. Gerais: 
a. Busca por Eficiência. 

b. Mudanças no Comportamento do Consumidor. 

c. Maior complexidade e agressividade competitiva. 

2. Design de Lojas:  
a. Criatividade como ponto de diferenciação.  
b. Foco no aprimoramento da experiência de compra. 
c. Materiais naturais e superfícies que imitam com perfeição elementos simples e 

orgânicos da natureza. 
 

3. Teatralização do Ponto de Venda: 
a. Do visual merchandising para o digital merchandising. 
b. O smartphone como controle remoto. 
c. Amadurecimento do LED e suas inúmeras aplicações. 

 
4. Tecnologia da Informação e suas Aplicações: 

a. Aceleração da penetração do varejo multicanal com maior enfase na consistência da 
experiência entre canais.  

b. Maior riqueza e disponibilidade de informações, tendo a Tecnologia da Informação 
como provedor de dados cada vez mais diversos para o entendimento dos 
consumidores.  

Além da visita à Feira, em 2017, estão sendo programadas visitas a varejistas de Dusseldorf e 

Londres. A experiencia de 2014 deixou muitos aprendizados e insights.  

O contexto competitivo do varejo de alimentos alemão, no qual hard discounters como Aldi e Lidl, 

dentre outros, detém 45% do mercado, apresenta forte competição em preço, população 

declinante, famílias cada vez menores e diminuição do tamanho das lojas de super e 
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hipermercado.  As visitas realizadas ocorreram no novíssimo Hipermercado REAL de Essen, à 

Galeria Kaufhof localizada na prestigiosa Avenida Konigsalle e ao Metro Cash and Carry localizado 

junto à sede do Grupo METRO em Dusseldorf.  

Não menos competitivo e muito diversificado, em 2014, a experiencia de aprendizagem incluiu  7 

visitas técnicas que incluiram a  tradicional  Boots, o shopping Westfield Stratford City, além dos 

varejistas de alimentos Waitrose e  TESCO e a flagship store da Burberry’s na Regent Street.  

Para 2017, repetiremos algumas destas visitas, porém estamos programando visitas a outras 

operações de destaque. A experiencia da EUROSHOP2014 e das VISITAS TÉCNICAS GUIADAS 

pode ser resumida nas seguintes indicações: 

Para os VAREJISTAS: 

1. Entenda claramente seu consumidor. 

2. Conheça seus concorrentes. 

3. Crie uma proposta única e diferenciada. 

4. Desenvolva processos simples e eficientes. 

5. Substitua dados por informações. 

6. Utilize tecnologias que simplifiquem o trabalho e a vida de colaboradores e clientes e que 

promovam o uso racional de recursos e energia.  

7. Recrute as pessoas certas e ofereça a elas um propósito, uma razão de ser . 

8. Valorize o ponto de venda: a loja é um teatro. 

9. Reconheça as múltiplas facetas de seus consumidores . 

10. Colabore com fornecedores, clientes e a sociedade em geral. 

 

Para as AGÊNCIAS, ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, INDÚSTRIAS e FORNECEDORES: 

1. Entenda claramente seu cliente. 

2. Entenda claramente o cliente do seu cliente. 

3. Crie uma proposta única e diferenciada. 

4. Desenvolva propostas claras, o mais simples e eficientes possível e mensure seus 

resultados. 

5. Substitua dados por informações: invista em pesquisa e desenvolvimento. 

6. Mantenha-se atualizado sem perder a conexão com a realidade de seu mercado.  

7. Utilize tecnologias e materiais que simplifiquem o trabalho e a vida de colaboradores e 

clientes e que promovam o uso racional de recursos e energia.  

8. Recrute as pessoas certas e ofereça a elas um propósito, uma razão de ser e de fazer 

parte, mantendo uma programação constante de treinamento. 

9. Seja criativo, considere novas soluções, novas abordagens.  

10. Colabore com os seus fornecedores e a sociedade em geral e aja como um membro do 

time dos seus clientes. 

Quais serão os aprendizados de 2017? Quais as grandes tendencias? 

Participe da a Caravana Internacional POPAI Brasil para Euroshop  2017 e venha construir, 

compartilhar e aprender junto conosco. 
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