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EASYFIND
O PROBLEMA

Despender muito tempo à procura do que se pretende. Quando as pessoas, no seu quotidiano, se deslocam para fazer compras em
hipermercados/supermercados, um dos seus maiores problemas é encontrar os produtos que pretendem com facilidade e rapidez e
cumprir com a sua lista de compras sem gastar dinheiro em outros artigos supérfluos. Qualquer um pretende encontrar as melhores
promoções de forma a dispender menos.

A SOLUÇÃO

Economizar tempo. A aplicação EasyFind pretende fornecer o melhor serviço aos seus clientes de forma a pouparem o maior
tempo possível auxiliando-os assim a encontrar mais rapidamente os artigos que se encontram em promoção. Ao identificar e
localizar as promoções, a aplicação EasyFind vem substituir os folhetos de promoções e descontos dos supermercados para um
formato digital e de bolso.
O cliente terá a possibilidade:
Localizar os descontos e promoções com facilidade;
Listar as suas compras - Poderá listar as suas compras na app e em seguida serão identificadas as que se apresentam em
promoção e a sua localização;
Trajeto otimizado e personalizado - Através da localização das melhores promoções, a EasyFind permite ainda criar um percurso
personalizado, oferecendo-lhe assim, uma experiência otimizada.

MERCADO ALVO

Grandes superfícies comerciais, supermercados e hipermercados.

CONCORRÊNCIA

A aplicação é única no mercado, desta forma terá apenas concorrência indireta, como por exemplo os serviços dos hipermercados e
os folhetos em papel das promoções e descontos das superfícies comerciais.

A EQUIPA

A EasyFind inicialmente irá recorrer a um técnico/engenheiro informático para a conceção e manutenção/atualização da app, duas
responsáveis pela Gestão da app e Marketing Digital e irá recorrer a um serviço externo de Contabilidade e Recursos Humanos.

PROJEÇÕES FINANCEIRAS

PROJEÇÕES FINANCEIRAS

MILESTONES

De modo a idealizar e controlar este projeto, de forma eficaz e sucinta, apresenta-se o Gráfico/Diagrama de Gantt.
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