Projeto – Gerência de Produtos e Mercados
Os alunos do 7 º semestre do curso de Administração de Empresas desenvolveram produtos aplicando os conceitos de
inovação parcial, estudo de mercado e construção mercadológica na disciplina de Gerência de Produtos e Mercados sob
orientação do Prof. Paulo Soares

JN TECHNOLOGY O APARELHO PERFEITO PARA ORGANIZAR
SEU ATENDIMENTO
Relógio Digital LCD, Pager PRÓ SINCRONIZA, tudo feito de aço
inox.
Aumento de clientes e rendimento no estabelecimento.
Retorno imediato do seu investimento ($).
Bem-estar aos clientes, e a satisfação deles.
Agilidade no atendimento.
Organização no estabelecimento.

Jefferson e Natália
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Empresários de estabelecimentos como bares,
restaurantes, lanchonetes e boates.
Linha de condicionador e shampoo veganos, não testados em
animais, com embalagem 100% biodegradável.
Abrange todos os tipos de cabelo, desde o liso ao cacheado, seco e
oleoso, com química ou natural.

Sabonete em Barra: Garante
suavidade e hidratação.

Bruna, Jenifer, Audrey e Andresa
EMBALAGEM 100% BIODEGRADÁVEL
A embalagem se decompões em apenas 3
semanas.
MAIS DE 1.000 MIL ANIMAIS MARINHOS
MORREM POR ANO POR CAUSA DO LIXO
JOGADO NO MAR.
Amanda, Bruno e Carlos Cezar

É DISSO QUE ESTAMOS FALANDO!

Conectividade com smartphones (Cadastro de alimentos,
verificação dos itens).

Controle de temperatura no
painel;
Acesso a aplicativos;
Visualização do conteúdo interno;
Facilidade de movimentação
Praticidade na higienização;
Amplo espaço interno;
Distribuição dos itens;
Otimização de espaço;
Tecnologia.

“COLOU, LIGOU”!!!!

Nosso produto vem com o propósito de facilitar a vida
das pessoas, pois consiste em uma fita adesiva que leva
energia de um ponto a outro.

Mateus, Rodrigo, Fabrício e Gustavo

A “ELETRIC TAPE” acompanha em cada
embalagem os conectores padrão para a ligação
das tomada e interruptores.

A “ELETRIC TAPE” possui certificações do INMETRO, e da ABNT,
que são as certificadoras de qualidade e segurança presentes no
Brasil. Visando manter seu produto sempre com qualidade e
segurança para os clientes.

Composição: fio de cobre, fita adesiva
antichama, caixas, tomadas e interruptores com
plástico antichama.
Francisca, Michele e Tamires.

Destacar-se no mercado pela massa de sorvete, insumos,
acessórios diferenciados.
Tornar-se atrativo para crianças, adolescentes e adultos;
Auxiliar na dieta saudável;
Proporcionar sorvete refrescante para alérgicos e diabéticos.
Melhor oportunidade para conhecer os diversificados sabores

Vamos interagir com nossos possíveis clientes na academia,
universidades.
Bancadas montadas em pontos estratégicos para divulgar nosso
trabalho.

Inovação

Diferenciação

Carinho

Originalidade

Diversidade

Alegria

Sorvete quente e gelado;
Sorvete para os fitness;
Casquinhas coloridas e
desenhadas;
Canecas personalizadas.

UMA NOVA PROPOSTA DE
HAMBURGUERIA
Possibilidade da personalização dos
sabores!
Proporcionar sensações únicas a partir da criação de
hambúrgueres exclusivos, feitos especialmente por cada
cliente. Nossos hambúrgueres serão customizados pelos
nossos clientes a partir da disponibilidade dos ingredientes
como diversas carnes, cogumelos, vegetais e temperos. O
conceito aborda a inovação de um produto único
customizado pelo próprio cliente, em que a liberdade de
escolha dos ingredientes proporcione um grande leque de
THAINARA, JOEL, DAIANE E JULIANA
oportunidades fazendo cada experiência ser única.
BURGER SPECIAL - ESPECIAL COMO VOCÊ
HAMBÚRGUER GOURMET OU INDUSTRIALIZADO?
86,7% GOURMET / 13,3% INDUSTRIAL

LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS
DOS CONSUMIDORES

Espaço para as três hashtags específicas (escolhidas pelo autor):
# 7admunifia # admmarketingunifia # produtosemercados

Hashtags padrões: #unifia #amparo #vidadeestudante #unisepedigital #ensinosuperior #ead #educacao
#administraçãounifia #analiseedesenvolvimentodesistemasunifia #biomedicinaunifia #ciênciasbiológicasunifia
#ciênciascontabeisunifia #direitounifia #educaçãofísicaunifia #estéticaecosméticaunifia #enfermagemunifia
#engenhariacivilunifia
#fisioterapiaunifia
#gestãodaqualidadeunifia
#gestãoderecursoshumanosunifia
#gestãoemlogísticaunifia #gestãoemmarketingunifia #mecatrônicaunifia #nutriçãounifia #pedagogiaunifia
#psicologiaunifia #químicaindustrialunifia

