Personas

PERFIL
Maria Eduarda, tem 36 anos e é formada em Ciências da computação, com pós-graduação em
dados analíticos. Ela é fã de novas tecnologias. Tem uma vida bastante acelerada, pois além de
trabalhar a tempo inteiro numa multinacional como analista de negócios, também é socia
diretora de uma editora de revistas digitais com o seu marido. Mãe de 2 meninos, Tomás de 2
anos e Bernardo de 6, Maria Eduarda é comunicativa e empreendedora.

ESTILO DE VIDA
Nome: Maria Eduarda
Sexo: Feminino
Idade: 36
Localização: Lisboa
Profissão: Analista de negócio

Maria Eduarda também é uma mulher ativa. Gosta de frequentar o ginásio pelo menos duas
vezes por semana e é praticante frequente de Yoga.
Ama a natureza e não prescinde os passeios à beira mar, aos fim-de-semana. Elegante e calma,
Maria Eduarda mantém a forma com bons hábitos alimentares, que tenta incutir no dia-a-dia e
na alimentação dos filhos.

Dores:
Pouco tempo para fazer compras conscientes e que se enquadrem nos seu sentido de
“wellness”.

Objectivos:
Como dispõe de pouco tempo disponível para preparar as suas compras familiares de forma
cuidada e consciente, Maria Eduarda procura ter na Água uma aliada de saúde e bem-estar,
bem como alternativas mais saborosas para que os filhos procurem criar a rotina de beber Água.

PERFIL
Empresa sediada em plena Avenida da Liberdade em Lisboa, prestadora de serviços na área de
consultoria e planeamento arquitetónico.

ESTILO DE VIDA
Nome: Lycs Architecture
Localização: Lisboa

Área de atuação: Consultoria e
planeamento arquitetónico

Empresa de renome, reconhecida por projetos artitetónicos conhecidos e tornados famosos
mundialmente.

Dores:
Realiza nas suas instalações variadas reuniões com potenciais clientes e o cuidado com a
imagem é primordial na empresa.

Objectivos:
Pretende ter ao dispor dos parceiros e potencias clientes, uma Água para os receber com uma
imagem personalizada e com toque de glamour como forma de representação da própria
entidade corporativa.

