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• Uma publicação do TF

• Nossa auxiliadora 

• Uma grande companheira

• Um patrimônio de 63 anos 

• Ela é uma fonte de boas informações

• Uma fonte de consultas

• Uma verdadeira ferramenta de trabalho

• Uma comunicação que fica para história

RELEMBRANDO O QUE É A SAF EM 
REVISTA



TRABALHANDO O QUESITO 1



É possível a 
SAF em Revista  

crescer em número 
de assinaturas?



Respostas de três irmãs 

participantes:

1. Ter Ciência que a “SAF em Revista”, propaga as 
ações das SAFs.

2. Promotora da Revista deve ser – ativa, com estratégias 
de divulgação.

3. Utilizar a Revista  como ferramenta para presentear. 



Um design atraente, começando pela sua 

capa;

Ser consistente, sem ser entediante;

Uma revista para ser utilizada em 

qualquer região do Brasil;

Promotoras com perfil de vendedora

Respostas



TRABALHANDO O QUESITO 2

Você gostaria que as assinaturas da SAF

em Revista crescessem em sua Região?

Por que não cresce?

Qual é a dificuldade?



Responda com uma frase curta,

qual é o problema ou a 

dificuldade?



Respostas de três irmãs

participantes – dificuldades:

Desinteresse pela leitura no geral. 

Não valorizar a revista em si.

Desconhecer o conteúdo da revista.

Promotora sem perfil para vendas.



Respostas de três irmãs participantes –

solução para as dificuldades:

1. Festa para receber SAF em Revista – Ex.: 
Promover um ”CAFÉ” para entregar a “SAF 
em Revista”.

2. Assinaturas para presentear.

1. Doações e utilização de SAF em 
Revista antigas, incentivou  novas 
assinaturas.  

1. Promover incentivo de leitura. 
2. Treinamento de Promotora
3. Incentivo através de campanhas 

de vendas de assinaturas. 



TRABALHANDO O QUESITO 3

NADA É TÃO BOM, QUE 

NÃO POSSA SER 

MELHORADO



BUSCANDO A EXCELÊNCIA

Queremos ouvir três ideias

para melhorar o que já está

sendo executado, mas que

pode ter uma nova

oportunidade de

aproveitamento.



Respostas de três irmãs

participantes

1.Incluir na taxa mensal da SAF a 
assinatura da SAF em revista

2. Incentivar a promotora – com 
brindes. 

3. Promover campanhas 
atraentes para novas 
assinaturas. 



“porque nele vivemos, e nos 
movemos, e existimos...” At 17.28a
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