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POSITIVE CONNECTIONS
O PROBLEMA

Os Problemas Financeiros são uma das maiores dificuldades denunciadas pelas
associações de solidariedade Social e é um dos principais obstáculos no apoio aos
associados.
Na altura em que vivemos e cada vez mais, há necessidade de implementação de
planos de Comunicação e Marketing para os Stakeholders no sentido de atrair reter e
fidelizar, nomeadamente, dadores.
A SOLUÇÃO

Implementação de Estratégias de monitorização e repport dos indicadores e objetivos
Campanhas de atração de dadores e fidelização dos mesmos.
Maior visibilidade de cada Instituição/Causa através de várias estratégias de Marketing
e Comunicação.
Ainda formação, nas áreas de comunicação,Marketing e Fundraising
MERCADO ALVO
Mercado das Associações e Instiuições de Solidariedade Social. Terceiro Setor.

CONCORRÊNCIA
A concorrência passa sobretudo por empresas de Comunicação e Marketing.
No enatanto posso afirmar com veemência que em Portugal não existem ainda empresas especializadas no terceiro setor pelo que torna a
Positive Connections unica no mercado.

A EQUIPA
Edite Oliveira- É owner da Positive Connections- Formada em Comunicação Social,com Pos Graduação em Marketing Digital. Formada em
Fundraising e tem ainda CCP do IEFP
É quem coordena as operações e vai a reuniões com clientes e faz ainda as formações. Tem uma necessidade de organização muito
grande mas adora tratar a sua pequena "familia" com carinho e atenção. A sua filha é a sua grande paixão, seguida pela sua familia e o
seu gato Flash.
Ricardo João-Social e Media Manager e Designer- Estudou na Escola Superior de Educação de Santarém, ficou com o bacharelato em
Multimedia Comunicação e Educação. Ajuda a dar vida aos nossos parceiros através das campanhas. Tem um papel bastante
importante no sucesso das marcas nos diferentes canais digitais. Fotografia é a sua paixão e isso reflete-se no seu trabalho. Adora surfar,
vive em Ribamar a 5 minutos da praia e tem a felecidade de poder ver todos os dias um fantástico pôr-do-sol.
Helena coelho-Account Manager- Formou-se em atendimento aos clientes e adora o que faz. Faz a ponte entre os nossos clientes e a
empresa e as necessidades, pedidos e estratégia de desenvolvimento são sempre levados em grande conta. É curiosa por natureza e
adora ler, tem uma sala em casa só para os seus livros, onde tem armazenados mais de 500 titulos. Gosta muito de viajar e o local mais
recondito onde foi, foi para Myanmar
Ana Rita Martins- Estudante de Gestão da Empresa Social na Nova SBE, a Ana Rita está atualmente a desenvolver o seu projeto final de
Mestrado na Positive Connections. Ainda não conhecemos muito bem a Ana Rita mas asseguranos que está sempre bem disposta e
pronta para aprender o que quer que seja. Já fez voluntariado em Timor Leste e diz que foi uma das experiências mais satisfatórias que
teve na sua vida.

SUMÁRIO FINANCEIRO

2021

2022
Carência
Capital

de

Carência
capital

de

2024

2025

12*250e=
3000€

12*250€=
3000e

Amortizações

Carência
capital

Rendas do Espaço

300*12=3600€

300*12=3600€

300*12=3600€

300*12=3600€

300*12=3600€

Telecomunicações

60*12=760€

60*12=760€

60*12=760€

60*12=760€

60*12=760€

Eletricidade
Agua

100€*12=120€

100€*12=120€

100€*12=120€

100€*12=120€

100€*12=120€

Materail
Informático Apss e
Programas

3250€

100€

100€

100€

100€

Contabilidade
organizada

250€

250€

250€

250€

250€

Ordenados

3000€

3000€

3000€

4800€

4800€

e

de

2023

MILESTONES

Criação do plano de Negócio e do Plano de Marketing
Criação da empresa/registo nas Financas
Contração de empréstimo
Aluguer de espaço físico
Colocar no ar o nosso site e redes sociais
Atingir 1000 seguidores do Facebook e Instagram
Ganhar os primeiros 3 clientes regulares
Fazer o nosso primeiro curso de Comunicação/ Marketing/ Fundraising

