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SAIA DO TRADICIONAL

Muitas auto escolas utilizam a estratégia do boca a boca, 

anúncios em seus carros, jornais, outdoors e panfletos 

entregues porta a porta. São táticas conhecidas, mas isso 

não irá fazer com que você se destaque de seus 

concorrentes. Todos fazem isso. Mas inovando nas 

estratégias você atrairá novos públicos. 

REDES SOCIAIS

Comece com uma página no Facebook. Mas somente abrir 

um perfil nas redes sociais não é o suficiente, você terá que 

manter um rítmo de postagens periódicas. Poste novidades 

da auto escola, promoções, novos serviços e datas 

comemorativas, avisos para alunos, novas portarias e leis por 

exemplo. 

CONTEÚDO

Crie um blog focando o conteúdo. Quando você começa a 

ensinar e tirar as dúvidas dos seus clientes, isso o aproxima e faz 

de você uma autoridade no assunto. As possibilidades são 

inúmeras, você pode fazer vídeos explicando os procedimentos 

para o teste psicotécnico, segunda via da carteira de 

habilitação ou então os erros mais comuns na prova teórica. 

TRÁFEGO PAGO

Google Adwords: Sistema criado pelo Google onde as 

empresas pagam para estar nas primeiras posições do Google 

quando o usuário utilizar uma determinada palavra-chave. 

Facebook Ads: São anúncios veiculados dentro do Facebook, 

que é a rede social mais usada no mundo.Com baixo 

investimento é possível, de forma segmentada, atingir seu 

público-alvo.  

CONVÊNIOS

 Você pode fazer um convênio com salão de beleza, pet shop, 

empresas.Exemplo: Os clientes de um empreendimento podem 

ter uma aula teste grátis na auto-escola enquanto os clientes 

da auto-escola têm 15% de desconto em algum produto dos 

outros empreendimentos. A estratégia para fazer esses 

convênios precisa ser pensada de forma a atrair um público 

diferente do seu.

SITE

Se sua auto escola não possui um site você está cometendo o 

primeiro grande erro. O site será o grande catalizador de 

tráfego para seu negócio. Você acha que seu possível cliente 

sai pelas ruas procurando onde se matricular ou ele vai no 

google e digita “Auto escola bairro X” ou “Auto escola cidade 

Y”?  

E S T R A T É G I A S  D E  
M A R K E T I N G  P A R A

AUTO ESCOLA

Siga-nos nas redes (clique)

agenciavoodigital.com

Marketing Digital

A Voo Digital é uma Agência de Marketing Digital para 

pequenas, médias empresas e profissionais liberais.

Siga-nos nas redes

agenciavoodigital.com
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