Cervejas Artesanais

Por que os rótulos
fazem a diferença?
Eles são fundamentais tanto para
quem produz como para quem
compra cervejas artesanais.
Os materiais usados nos rótulos
e nas embalagens têm uma
importância fundamental na tarefa de
fazer com que os produtos se tornem
atrativos para os consumidores.
E no mercado de cervejas artesanais,
em que muitas das marcas só têm
a prateleira dos mercados para
conversar com os clientes, isso
não é diferente.
O boom vivido por este mercado
nos últimos anos fez com que novas
cervejarias entrassem no mercado
quase diariamente. E, apesar do
grande número de competidores, o
consumo deste tipo de produto está
aumentando e não mostra sinais de
desaceleração.

"O estudo examinou o impacto que os
rótulos de cervejas artesanais têm nas
prateleiras quando os produtos são
posicionados em um ambiente de uma
loja de varejo. As métricas de movimentos
oculares ajudaram a esclarecer a razão
pela qual compradores escolhem produtos
específicos de cervejas artesanais"
Estudo:
Package InSight

O mercado cervejeiro
De acordo com um levantamento feito pela
Associação de Cervejeiros dos EUA (Brewer’s
Association), em dezembro de 2015 existiam
3.464 cervejarias no país, um aumento
de 18,3% em relação a 2013. E elas eram
responsáveis por movimentar uma indústria
de US$ 19,6 bilhões (cerca de R$ 60 bi). Aqui
no Brasil não é diferente, as micro e pequenas
cervejarias estão se espalhando por todas as
regiões e conquistando um público que procura
por um produto de qualidade superior.

Este estudo revelou os materiais com melhor
desempenho em despertar e reter a atenção
dos participantes.

A diferenciação pode mudar os resultados em
um mercado tão competitivo. E, de acordo com
um estudo conduzido pela Package InSight
na Universidade de Clemson e patrocinado
pela Avery Dennison, rótulos diferenciados
despertam a atenção dos consumidores e têm
papel fundamental na decisão de compra.

O rótulo é importante para que
as pequenas cervejarias possam
se comunicar com os clientes e
conquistar sua preferência, do
consumo à reciclagem.

Com dados da revista
Packaging Stratagies - dezembro 2015
Matéria de Capa: Why beverage packaging matters
Functionality and aesthetics make the perfect match.
Por LIZ CUNED, editora-chefe

O primeiro colocado foi o filme brilhante,
seguido pelo folheado de madeira e o filme
metalizado. "O interessante é que enquanto
o filme brilhante chamou primeiro a atenção
dos compradores, a maioria do grupo de
compradores (46%) teve a sensação de que o
metalizado era a opção mais cara de todas",
completa a revista.

A IMPORTÂNCIA DO

Rótulo da Cerveja Artesanal
O RÓTULO CAUSA IMPACTO NA DECIsÃO
DE COMPRA DO CONSUmiDOR?
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Fonte: Pesquisa americana realizada na Universidades Clemson Laboratório CUshop (TM) de Experiência de Clientes pela Avery Dennison
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