BEE

organic clothing

A MARCA
- Marca de roupa orgânica feita de algodão
orgânico e materiais livres de químicos;
- Certificada pela Ecocert Greenlife e pela Fair
Wear;
- O logótipo e as impressões são feitas com
tintas certificadas à base de água e sem
plástico ou bordadas a linha;
- A roupa da BEEING COTTON é feita de
matéria-prima orgânica e produzida de forma
sustentável, não poluindo assim a natureza.
Para além disso, necessita de menos água
na sua produção;
- Tem menos impacto na natureza, menos
toxinas, menos alergias e reações alérgicas na
pele e roupa é mais durável;
- A marca pretende sensibilizar as pessoas para
o impacto que a indústria têxtil tem no planeta,
sendo uma das mais poluentes do mundo.

CALENDÁRIO DE PLANEAMENTO
ANUAL
Q1
JANEIRO

FEVEREIRO

Q2
MARÇO

ABRIL

Q3

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

Q4
SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Moda Homem - 40% Moda Homem - 30% Moda Homem - 30% Moda Homem - 10% Moda Homem - 30% Moda Homem - 20% Moda Homem - 40% Moda Homem - 40% Moda Homem - 40% Moda Homem - 20% Moda Homem - 20% Moda Homem - 30%

Share of Voice

Moda Mulher - 40%

Moda Mulher - 30%

Moda Mulher - 45%

Moda Mulher - 20%

Moda Mulher - 40%

Moda Mulher - 20%

Moda Mulher - 40%

Moda Mulher - 40%

Moda Mulher - 45%

Moda Mulher - 30%

Moda Mulher - 20%

Moda Mulher - 30%

Acessórios - 15%

Acessórios - 30%

Acessórios - 20%

Acessórios - 50%

Acessórios - 20%

Acessórios - 50%

Acessórios - 15%

Acessórios - 10%

Acessórios - 10%

Acessórios - 40%

Acessórios - 50%

Acessórios - 30%

Outros - 5%

Outros - 10%

Outros - 5%

Outros - 20%

Outros - 10%

Outros - 10%

Outros - 5%

Outros - 10%

Outros - 5%

Outros - 10%

Outros - 10%

Outros - 10%

Bonés,tops, praia,
roupa e praia

Moda, estilo,
mudança de visual

Saias plissadas,
saia, basics,
blusões, vegan

Pijama, dia do
pijama, gorros,
algodão, malhas

Casaco de homem,
camisas, casaco de
pêlo, camisola de
gola alta,camisola
interior, felicidade,
presentes, gorros de
bebé, gorros de
natal, acessórios,
vegetariano

Saldos de Verão

Saldos de Verão

Coleção de Outono

Regresso à escola

Black Friday

Natal + Saldos de
Inverno

Feiras alternativas,
campo

Destaque para
roupa mais formal
Praia, roupa
(camisas, pólos).
clara/leve. Evento na
Artigo sobre a
praia.
reciclagem da
roupa.

Novas coleções

Destaque em
acessórios de
inverno (luvas,
gorros, cachecóis),
Promoções

Prendas de Natal

Dia Mundial da
fotografia.

Equinócio do Outono

Dia Mundial da
Música

Dia Nacional do
mar, Dia Mundial da
Solstício de Inverno
Criatividade, Dia
Mundial do Cinema

9%

9.%

6%

9.%

Tendências de pesquisa
Google (Tópicos)

Vida saudável, detox, Ideias dia dos
moda, novas
namoradas,
tendências
natureza

Calções de homem,
Tops, pólos, linho,
T-shirts, t-shirts com T-shirts, macacões,
Calçôes,
blusas, blazers,
hostel, pousada
estampagem, moda floral
sewatshirts, algodão
vestidos, moda
rural

Campanhas / HERO

Saldos de Inverno

Dia dos Namorados

Promoção/comunica
Páscoa
ção primavera

Temas principais / HUB

Objetivos do ano
novo, tempo da
mudança. Incentivo
a ser mais green,
Promoções

Sugestão de
prendas. Artigo
sobre a agricultura
biológica.

Presentes dia da
mulher , presentes
dia do pai. Dicas
como poupar água.

Outras datas importantes
/ efemérides

Dia Mundial da Paz

Dia Mundial do
Rádio

Dia Mundial da
Água, Dia Mundial
Dia Mundial da Arte,
Dia dos irmãos
da Árvore, Equinócio Dia Mundial da Terra
da Primavera

Dia Internacional da
Dia Mundial do
Criança, Solstício de
Rock, Dia dos
Verão, Dia Mundial
Primos
dos Oceanos

Investimento Media

8.%

7.%

10.%

9%

Dia da Mãe, Coleção Dia Mundial do
de Verão
ambiente

Roupa alusiva à
Destaque a roupa
páscoa, acessórios fresca para a praia e
como presente
andar ao ar livre,
alternativo. Plantar
presentes dia da
uma árvore.
mãe

6%

5.%

Acessórios (sacos
de pano). Fazer a
diferença na praia,
reduzir a pegada
ecológica.

10.%

12%

CALENDÁRIO DE PLANEAMENTO
MENSAL - MARÇO
CASO PRÁTICO

TEMA (designação genérica)

MEDIA Hero help - hub

Ideia criativa

SITE

NL

REDE SOCIAL

FORMATO

OBJECTIVO

Beeing Cotton

Campanha "Chegou a Primavera"

HERO

Inspirar as pessoas para nova estação do ano. Chegou os dias
bons, é tempo de sair de casa, passear ao ar livre, ouvir os
pássaros e o som do mar. Aproveitar a vida. Saber agradecer.

Sim

Sim

Facebook+Instagram+Yout
Story + Link post + IG Story
ube+Twitter

Engagements

Beeing Cotton

Dia da Mulher

HUB

Um presente diferente, de grande qualidade e amigo do ambiente.
Passatempo no facebook para ganhar uma peça a ofercer à mulher.

Sim

Sim

Facebook+Instagram+Twitt
Page Post Image
er

Traffic Driving + Reach

Beeing Cotton

Dia do Pai

HUB

Sugestão de presentes para o pai. Envia uma mensagem ao teu
herói. Passatempo no instagram e twitter.

Sim

Não

Facebook+Instagram

Page Post Image + Carousel Ad

Traffic Driving + Reach

Beeing Cotton

Dia Mundial da Água

HELP

Várias maneiras de poupar água no dia a dia. E na produção das
peças de roupa que utilizam quimicos e que gastam muita água na
sua produção. Serão feitas peças alusivas ao tema.

Blog

Não

Facebook+Instagram

Story

Reach

Beeing Cotton

Dia Mundial da Árvore

HELP

Serão feitas t-shirts alusivas ao tema com mensagens.

Blog

Não

Facebook+Instagram

Story

Reach

OBJETIVO DA CAMPANHA DE
MARKETING - HUB/HELP
A Beeing Cotton com estas campanhas tem como objetivo, nutrir com conteúdo a persona e
captar a atenção de mais pessoas que fazem parte do target da marca. É um mês importante
para a marca, pois será celebrado dois dias que vão de encontro ao conceito da marca e não
podiam ser passados em branco.
Publicações/eventos:
- Dar sugestões de reutilização de roupa utilizada no outono, por exemplo umas botas e uma
saia de bombazine com uma t-shirt da nova coleção;
- Apresentar sugestões para oferecer no dia da mulher e na semana seguinte sugestões para o
dia do pai com passatempos;
- Criação de algumas peças para a comemoração do Dia Mundial da Água e o Dia Mundial da
Árvore;
- Publicação de dicas para a poupança de água e incentivar ao cultivo e cuido das árvores;
- A marca também irá entregar algumas t-shirts brancas no APPACDM de Santarém, para que
possam colorir e vestir no Dia Mundial da Árvore.

OBJETIVO DA CAMPANHA DE
MARKETING - HERO
Tema principal: Chegou a primavera
Briefing: Imagens na loja online, comunicação nas redes sociais e nos pontos de venda até ao
mês de maio. Quando se inícia a coleção de verão. Vamos criar peças de roupa com os tons da
moda mas também t-shirts e seatshirts com temas relacionados com a natureza. A primavera é
tempo de “florir”, de alegria, de passear no campo, chega o bom tempo e os dias mais
compridos.
- O principal objetivo é apresentar a nova coleção primavera-verão 2020;
- Atrair o público-alvo;
- Fidealizar clientes;
- Aumentar as vendas.

CANAIS E SUPORTES DE
COMUNICAÇÃO
A campanha será divida em quatro fases:
1ª FASE - Conteúdo para captar a atenção.
- Colocação de um pequeno “trailer” com algumas partes do vídeo de lançamento da nova
coleção.
- Publicação nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Insta Stories com a contagem
decrescente; E post com incentivo à subscrição da newsletter.
2ª FASE - Conteúdo que envolve.
- Colocação do vídeo a apresentar a nova coleção nas redes sociais, com uma mensagem de
sensibilização que vai ao encontro do conceito da marca.
- Publicação no Instagram e Facebook de algumas peças de roupa a direcionar para a loja.
- Envio de newsletter para o e-mail dos clientes.
- Alteração do banner do site e da capa de Facebook.
- Colocação de um artigo no blog, a falar das cores que estão na moda nesta primavera-verão.

CANAIS E SUPORTES DE
COMUNICAÇÃO
3ª FASE - Conteúdo que converte.
- Oferta de uma noite a uma influencer no Hotel Monte Velho Equo Resort. Esta irá fotografar
e apresentar algumas peças da Beeing Cotton.
- A influencer também irá publicar nas suas redes sociais, o porquê de escolher a Beeing Cotton
e explicar o objetivo da marca.
- Divulgação de espaços físicos onde está a nova coleção à venda.
4ª FASE - Conteúdo que comprove partilha.
- Giveaway através do Instagram, oferta de uma das peças utilizadas pela influencer.
- Será enviado aos clientes, juntamente com as peças de roupa, um pequeno saco de papel com
sementes de flores e uma mensagem “planta a tua primavera”.
- Divulgação de fotografias de clientes com a roupa da Beeing Cotton e o seu testemunho.

KEYWORDS

Estamos na fase de consideração de compra
onde o cliente já conhece a Beeing Cotton.
Roupa Orgânica | algodão orgânico onde
comprar | roupa ecológica | roupa sustentável
sem químicos | moda primavera verão 2020
moda | tendências da moda | roupa vegan
loja de t-shirts | roupa orgânica Portugal
Beeing Cotton | Beeing Cotton nova coleção
Beeing Cotton | Loja de roupa orgânica |
Coleção Primavera-Verão 2020
Anúncio www.beeing-cotton.com

Nesta Primavera os tons pastel vão colorir o seu dia, inspire-se!
Descubra a nova coleção da Beeing Cotton: T-shirts, camisolas
e muitos acessórios.

ARTIGO

Palavras-chave: Coleção primavera-verão;
moda; novas tendências; moda feminina;
nova coleção.
Palavra-chave principal:
Coleção primavera-verão

Análise de palavras-chave no KWFinder.

ARTIGO
Title Tag e meta description:

https://beeing-cotton.com > blog-com > primavera-verao
Coleção Primavera-Verão 2020 | Beeing Cotton
01/03/2020 - Descubra a nova coleção para esta primaver-verão e encontre
o seu look perfeito para cada ocasião. Inspire-se nas novas tendências da moda!

Coleção Primavera-Verão 2020
https://www.beeing-cotton.com/blog/colecao-primavera-verao

O artigo no blog apresenta as cores que estão
na moda na primavera-verão 2020.
Será publicado também no Facebook,
Instagram e Twitter.

CAMPANHA “CHEGOU A
PRIMAVERA” - 1ª FASE
Antes do lançamento da nova coleção.

Beeing Cotton
01 de março de 2020
0

Apaixona-te pela primavera!
A nossa coleção primavera-verão está a chegar.

^

Ver mais
^

Ver mais

“Trailer” da nova coleção
Publicação no insta stories

Site: Envio de newsletter a avisar os
clientes da chegada de uma nova
coleção e qual a mensagem de
sensibilização.
Youtube: Colocação de um “trailer” da
nova coleção.
Facebook: Colocação de um “trailer” e
posts com algumas fotografias do
sessão fotografica, sem mostrar a roupa.
Instagram: Colocação do “trailer” no
feed e publicações no Insta Stories,
como a contagem para o lançamento
da campanha, incentivo à subscrição da
newsletter, para ficar sempre a par das
últimas novidades.
Twitter: Lançamento do pequeno vídeo
e também algumas publicações com
perguntas: Sugestões para a nova
coleção?

CAMPANHA “CHEGOU A
PRIMAVERA” - 2ª FASE
Lançamento da coleção.

beeingcotton
beeingcotton

Saber mais

beeingcotton Chegou a Primavera. No
Nova
coleção primavera-verão 2020.#beeingcotton
2020.#beeing
#roupaorganica
# coleç
ç ãop
oprimaveraverão #roupasustentavel
#roupasus
upasustent
#coleçãoprimaveraverão
#spring ...mais

>

Site: Alteração do banner, colocação de
uma imagem da nova coleção.
Colocação de um artigo no blog sobre a
tendência da moda primavera-verão
2020. Envio da newsletter para os
clientes com as ofertas exclusivas.
Youtube: Vídeo completo da nova
coleção.
Facebook: Publicação do vídeo. Posts
com as novas peças. E a publicação em
carrocel com algumas peças a remeter
para a loja da marca.
Instagram e Twitter: Vídeo e
publicações com as novas peças a
enviar para a loja.
Pinterest: Vídeo e conjugação das

CAMPANHA “CHEGOU A
PRIMAVERA” - 3ª FASE
Parceria com o Hotel Monte Velho Equo
Resort em Arraiolos.
Hotel Monte Velho Equo Resort

beeingcotton
beeingcotton

Saber mais Nova Coleção @Beeingcotton

beeingcotton Chegou a Primavera. No
Nova
coleção primavera-verão 2020.#beeingcotton
2020.#beeing
#roupaorganica
# coleç
ç ãop
oprimaveraverão #roupasustentavel
#roupasus
upasustent
#coleçãoprimaveraverão
#spring ...mais

>

Youtube: Vídeo da sessão fotografica
com a influencer.
Facebook: Publicação do vídeo e
fotografias apenas de t-shirts com
mensagens de sensibilização, com link
para a loja. Sondagem entre peças.
Imagem em 3D do Hotel onde a
influencer está a ter a sessão fotográfica.
Instagram: Vídeo da sessão fotográfica
no feed e vídeo da influencer a explicar
porquê que escolhe a Beeing Cotton.
Imagens também do espaço do hotel.
Twitter: Mensagem da influencer e
algumas peças de roupa.
Pinterest: Publicação da nova coleção.

CAMPANHA “CHEGOU A
PRIMAVERA” - 4ª FASE
Hotel Monte Velho Equo Resort

beeingcotton

Nova Coleção @Beeingcotton

Youtube: Testemunho das clientes.
Facebook: Publicação de algumas
peças únicas/exclusivas.
Instagram: Imagens de clientes com a
novas peças de roupa e surpreendidas
com a oferta da Beeing Cotton (saco
com sementes de flores).
Twitter: Publicação com algumas peças
e a publicação de um Webinar de
clientes satisfeitos com a nova roupa.
Pinterest: Publicação das embalagens
da nova exclusivas para esta coleção.

BEE

organic clothing

www.beeingcotton.com

