


Os materiais de merchandising são os nossos principais aliados no ponto de 
venda e servem para atrair a atenção e despertar o interesse da compra no 
consumidor. 

Cada um dos materiais de merchandising disponibilizados pela Aurea 
possui uma função, e fazer o seu uso devido no PDV é extremamente 
importante, especialmente para quem busca destacar-se da concorrência e 
aumentar o resultado das vendas. 

Confira quais são os materiais de merchandising mais indicados e utilizados 
pela Aurea, sua importância e como usá-los ao seu favor.
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