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Este escrito é uma das principais obras de São
Francisco de Sales. Um verdadeiro compêndio da
vida devota. Ele nos dá recomendações e exercícios
para a boa condução da alma a Deus, à prática das
virtudes e da oração. Traz também avisos necessários
contra as tentações mais comuns e o modo de como
renovar e conservar a alma na devoção.



Sobre o autor:

São Francisco de Sales nasceu aos 21 de agosto de 1567, oriundo de nobre família, no Castelo de
Sales, na Saboia, hoje França. Dotado de inteligência viva, sentimento profundo e de grande
força de vontade, entregou-se desde logo a estudos sérios, que se tornaram a ocupação
constante de toda a sua vida. Em 1578 dirigiu-se a Paris a fim de estudar retórica e filosofia, sob
a direção dos padres da Companhia de Jesus, e em 1584 foi terminar os estudos na Universidade
de Pádua, doutorando-se em Teologia e Direito. Foi ordenado sacerdote em 1593 e em 1602 foi
consagrado bispo de Genebra, onde trabalhou até sua morte. Faleceu em 1622, com 55 anos de
idade. Foi canonizado em 1665 pelo Papa Alexandre VII, e nomeado Doutor da Igreja por Pio IX.
Em 1923 Pio XI o declarou Padroeiro da Boa Imprensa e dos jornalistas católicos.

Público-alvo:

- Leitores de obras de espiritualidade clássica, como: Tratado da Verdadeira Devoção e Imitação
de Cristo;
- Leitores de espiritualidade em geral;
- Leitores do autor.



Argumentos de venda:

- Nos últimos anos tivemos um aumento expressivo de vendas dos clássicos citados acima;
- As obras de São Francisco de Sales estão sendo indicadas por influenciadores espirituais, com
grande crescimento de vendas;
- O formato da obra, de bolso e sem orelhas, caiu no gosto do leitor deste gênero literário;
- O preço – somente R$ 14,90 – possibilita ampliar significativamente o acesso.

Ações de marketing:

- Arte com outros livros que conversem, destacando o preço;
- Cartaz (PDV);
- Preço com adesivo na capa;
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Banner para os sites.




