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Monte da Charnequinha Velha
•

Propriedade da família Martins desde o ano
de 2002, foi remodelado em 2018, com o
objetivo

de rentabilizar o

espaço

e

o

transformar em alojamento local.
•

Este projeto visa desenvolver e implementar
um plano de marketing para a unidade de
alojamento local, que permita planear e
implementar ações de marketing de forma a
conseguir notoriedade junto do público alvo.

Objetivos:
 Ganhar

notoriedade e presença no mercado digital, construção de site e blog.

 Angariação

de reservas, principalmente de Outubro a Maio, considerada época

baixa na zona onde o Monte da Charnequinha Velha se encontra situado.
 Aumento

de reservas diretas que se traduz no aumento da nossa margem de

lucro, de forma a diminuir as reservas através de plataformas comissionistas.

O Problema:
Como dar a conhecer a existência do espaço e os fatores que o diferenciam da concorrência, no mercado do
arrendamento para férias.
Aumento de reservas diretas por forma a combater a margem dispendida em plataformas de arrendamento.
Aumento de reservas em época baixa

A Solução:
Publicidade direcionada para o público alvo, destacando elementos diferenciadores tais como:
paisagem; localização isolada; piscina; trilhos; barragem; natureza; sossego; petfriendly.
Presença forte em redes sociais.
Permitir reservas diretas.

Concorrência:
Elevada concorrência principalmente por turismos rurais que oferecem serviços estruturados.

Objetivos:
• 300 Visitantes
• 10 Leads
• 2 Clientes
Tabela 1: Estatística do Facebook do Monte da Charnequinha Velha.

Imagem Corporativa
• O desenvolvimento da imagem corporativa teve por base a tradição associada á
localização da propriedade, assim como as imagens. Os tipos de letra são claros
para uma fácil leitura e interpretação dos conteúdos.

Imagem Corporativa Exemplos

Imagem Corporativa - Slogan

Ideal Costumer Profile:
•

O ICP para o Monte da Charnequinha Velha serão
famílias numerosas com crianças ou grupos de
amigos que gostam de férias no campo, ter um
espaço privado e onde possam levar os seus animais
de estimação.

•

Entre os 25 e os 55 anos, gostam de piscina, mas
também de praia, passeios pela natureza e de
conviver.

•

Pertencem a uma classe média/alta e têm profissões
com algum nível de stress.

Obrigado

PERSONA: Andreia Silva

DADOS DEMOGRÁFICOS:

HÁBITOS:

INTERESSES:

Tem 39 anos, casada
3 filhos de 2,6 e 10 anos
Vive em Lisboa.
Licenciada em gestão de
empresas.
Trabalha no departamento
financeiro de uma multinacional.
Rendimento médio/alto

Compras e pesquisas on-line.
Caminhadas ao fim de semana.
Passear a sua cadela Luna.

Família;
Praia e piscina;
campo;
cozinhar; animais; literatura

FRUSTRAÇÕES:

DESAFIOS:

OBJETIVOS:

Passa demasiado tempo no
trabalho e no trânsito, não lhe
permitindo usufruir da família
como gostaria.

Usufruir de mais momentos
com a família e amigos.
Passar férias no campo.
Passar a praticar desporto.

Educar os filhos segundo os
seus padrões de sucesso.
Ir viver para o campo.

alguem@example.com

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva
alguem@example.com

Fase da Consciência
DOR:

Palavras Chave
-casa de férias com piscina
-casa de férias aceite animais

Preciso de férias num sítio sossegado, com piscina para as -casa de férias costa vicentina
crianças estarem entretidas e que aceite animais .
-férias em família
-férias em família Alentejo
-praias Costa Vicentina

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva

Fase da Consideração

alguem@example.com
Palavras Chave

DOR:
-casa de férias com piscina vedada
Depois de ver algumas opções de casas de férias com os
requisitos , verifica a distância a que ficam da praia e se dá
para passear. Pesquisa sobre a zona onde se encontram e o
valor da reserva. dá prioridade a casas com piscina vedada,
para maior segurança com as crianças.

-casa de férias petfriendly
-casa de campo com piscina
-casa de férias 10 pessoas
-férias Cercal do Alentejo
-melhores praias Costa Vicentina

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva
alguem@example.com

Fase da Decisão

Palavras Chave

DOR:
Disponibilidade do espaço nas datas pretendidas

-Monte da Charnequinha Velha
-Monte da Charnequinha Velha contatos

Reserva direta para poupar nas taxas de reserva.

-disponibilidade Monte da Charnequinha Velha

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva
alguem@example.com

OBJETIVO: Atrair a Andreia para o nosso blog e website, despertando o interesse no nosso
alojamento.
Aprendizagem e
Descoberta:
A Andreia sente-se
cansada e com saudades
de momentos em família.
Começa a pensar em
marcar férias e a pesquisar
online.

Principais Temas

- Alentejo
- Praias da costa
alentejana
- Alentejo com crianças
- Casa de Férias com
piscina

Materiais a desenvolver

- Vídeo promocional
- Artigos de Blog

Canais

-

Redes Sociais
Website/Blog
SEO

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva

alguem@example.com
OBJETIVO: A Andreia conhece o Monte da Charnequinha
e passa a Lead.

Reconhecimento do
problema:
A Andreia vai mesmo tirar
férias. Precisa de:
-local sossegado
adequado a famílias
-alojamento petfriendly
-piscina
-de preferência no campo
-próximo de praias

Principais Temas

- Casa com 3 quartos
- Espaço exterior
- Petfriendly
- Proximidade praias

Materiais a desenvolver

- Post com review
- Vídeo
- Giveaway
- Imagem com Slogan

Canais

-

Redes Sociais com link
Website/Blog
Landing Page com CTA

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva

OBJETIVO: A Andreia considera talvez reservar o Montealguem@example.com
da Charnequinha. Temos que nutrir o
Lead, para que perceba que somos a solução para a sua dor.
Consideração da
Solução:
A Andreia pesquisou
bastante e já selecionou
alguns alojamentos, para
reservar um. Síntese das
caraterísticas de cada
espaço.

Principais Temas

- Check list das
necessidades da Andreia

Materiais a desenvolver

Canais

- Post
- Sondagem
- Newsletter personalizada
- Imagem
- Artigo

- Redes Sociais
- Website/Blog
- E mail marketing

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva
alguem@example.com

Exemplos:

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA Andreia Silva

alguem@example.com
OBJETIVO: A Andreia reconhece o Monte da Charnequinha
como a solução para a sua dor.
Há que esclarecer todas as questões para que possa efetuar a reserva com confiança.

Decisão da Compra:

Principais Temas

A Andreia decide reservar
o alojamento.

- Valor da reserva
- Metereologia da zona
- Refeições
- Dúvidas equipamento
casa
- Localização exata

Materiais a desenvolver

- Newsletter
- Post
- Mensagens
- Artigo

Canais

- E mail marketing
- Redes Sociais
- Website/blog
- Contato Comercial

EXEMPLO Landing Page

Obrigado

PERSONA: Francisco Martins

DADOS DEMOGRÁFICOS:

HÁBITOS:

INTERESSES:

Tem 30 anos e é casado.
Vive em Coimbra.
Trabalha como comercial no
sector automóvel.
Rendimento médio.

Running duas vezes por
semana.
Costuma ir jantar fora ao fim de
semana.
Faz trilhos pedestres que
pesquisa online.
Churrascos com os amigos.

Desporto;
viagens; trilhos;
praia;
cinema;
tecnologia.

FRUSTRAÇÕES:

DESAFIOS:

OBJETIVOS:

Gostava de viver numa casa
maior com pátio e
churrasqueira.
Constante pressão de objetivos
de vendas.

Encontrar uma casa de férias
adequada ao grupo de amigos.
Manter-se atualizado na área
da tecnologia.

Ser promovido a chefe do
departamento vendas.
Trocar de casa.

alguem@example.com

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins

Fase da Consciência
DOR:

Palavras Chave

-casa de férias com piscina e churrasqueira

Procura uma casa isolada, sem vizinhos, onde possam

-casa de férias com piscina

fazer barulho sem problemas e com churrasqueira e

-casa de férias costa vicentina

piscina para um fim de semana entre amigos

-casa fim de semana Alentejo
-trilhos Costa Vicentina

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins
Fase da Consideração

Palavras Chave

DOR:
Depois de feita uma pesquisa geral, verifica as que são mais

-casa isolada com churrasqueira

adequadas ao grupo, número de quartos e camas e localização.

-casa grupo amigos

Pretende casa sem mais hóspedes, pois querem estar sozinhos.

-casa isolada costa alentejana

Se tiver trilhos por perto dá para fazer algum exercício no fim de

-trilhos Cercal do Alentejo

semana. Valor da estadia total como fator decisivo.

-trilhos Barragem de Campilhas

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins
Fase da Decisão
DOR:
Contato para reserva direta.
Disponibilidade do alojamento.
Meteorologia na zona para as datas pretendidas.
Restaurantes na zona.

Palavras Chave

-Monte da Charnequinha Velha disponibilidade
-Monte da Charnequinha Velha contatos
-Monte da Charnequinha Velha
-restaurantes Cercal do Alentejo
-metereologia Cercal do Alentejo

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins

OBJETIVO: Atrair o Francisco para o nosso blog e website,alguem@example.com
despertando o interesse no nosso
alojamento.

Aprendizagem e
Descoberta:

Principais Temas

O Francisco combinou com - Alojamento fim de
semana Alentejo
o seu grupo de amigos
- Trilhos Costa Vicentina
passarem um fim de
semana juntos.
Inicia pesquisa online.

Materiais a desenvolver

- Vídeo promocional
- Artigo de Blog
- Ebook

Canais

-

Redes Sociais
Website/Blog
SEO/Palavras Chave
Landing Page com CTA

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins

alguem@example.com
OBJETIVO: O Francisco conhece o Monte da Charnequinha
e passa a Lead.
Reconhecimento do
problema:
O grupo já decidiu a data e
as caraterísticas que
procura na casa:
-local sossegado sem
vizinhos
-churrasqueira
-piscina
-perto de trilhos
- Acesso a internet

Principais Temas

- Casa com 3 quartos
- Espaço exterior
- Barragem Campilhas

Materiais a desenvolver

- Artigo
- Post
- Vídeo

Canais

-

Redes Sociais
Website/Blog

Obrigado

JORNADA DE COMPRA
PERSONA: Francisco Martins

alguem@example.com
OBJETIVO: O Francisco considera talvez reservar o Monte
da Charnequinha. Temos que
nutrir o Lead, para que perceba que somos a solução para a sua dor.
Consideração da
Solução:
O Francisco pesquisou
bastante e já selecionou
alguns alojamentos, para
reservar um. Síntese das
caraterísticas de cada
espaço e valor associado.

Principais Temas

- Check list das
necessidades do
Francisco.

Materiais a desenvolver

Canais

- Post
- Vídeo
- Newsletter personalizada
- Imagem

- Redes Sociais
- E mail marketing

JORNADA DE COMPRA
ObrigadoPERSONA: Francisco Martins
alguem@example.com
OBJETIVO: O Francisco reconhece o Monte da Charnequinha
como a solução para a sua
dor. Há que esclarecer todas as questões para que possa efetuar a reserva com confiança.
Decisão da Compra:
O Francisco e o seu grupo
decidem reservar o
alojamento.

Principais Temas
- Valor da reserva
- Metereologia da zona
- Refeições
- Dúvidas equipamento
casa
- Localização exata

Materiais a desenvolver
- Newsletter
-Imagem 360 do exterior.
- Artigo
- Mensagens

Canais
- E mail marketing
- Redes Sociais
- Website/blog
- Contato Comercial

EXEMPLO: Plano de Comunicação Digital

TRABALHOS DESENVOLVIDOS:
https://www.montedacharnequinhavelha.pt/
https://www.montedacharnequinhavelha.pt/blog/

https://www.facebook.com/montedacharnequinhavelha/

https://www.instagram.com/montedacharnequinhavelha/

Todos os trabalhos desenvolvidos para as restantes disciplinas estão disponíveis
para consulta na plataforma da Crivosoft.

TRABALHO REALIZADO POR:
Helena Martins

