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Apresentação do Hotel do Bebé
Somos um espaço que conta com
diversos serviços, creche para
crianças dos 3 meses aos 3 anos,
jardim de infância dos 3 até
entrada no ensino básico,
atividades de tempos livres dos
5/6 anos até aos 9/10 anos e por
fim a novidade deste ano, o
serviço de hotel dos 3 anos aos 12
anos.
Este serviço de hotel, irá
funcionar todos os dias das 15H
ás 02H, e ao fim de semana, das
12H ás 02H.

O Hotel do Bebé, tem como Visão ser reconhecido como um Espaço de Excelência em Educação Infantil,
onde a segurança, o afeto e a alegria estejam sempre presentes.
Temos como Missão contribuir para o desenvolvimento das potencialidades físicas e psíquicas das crianças,
tornando-as cidadãs criativas, conscientes de seu papel e responsabilidades, capazes de lidar com uma
sociedade em constante mutação.

Valores chave da instituição
Acolhimento
Dinamismo
Inovação
Formação

Problema
Tabu quanto aos pais solteiros/comprometidos terem o seu
tempo pessoal ou em casal sem a criança.

Solução
Criar um serviço de hotel, para os pais saírem para um
jantar, compras tardias ou tratar de assuntos pessoais.

Desagrado na invasão da privacidade, quando baby-sitters
ocupam a casa dos clientes.
Hotel com vigilância, controlo de segurança e
profissionais certificados para o trabalho.

Falta de controlo e insegurança quanto à situação de deixar
os filhos com desconhecidos.

Diferencial
São conhecidas da comunicada as creches diurnas e também noturnas, mas a intenção é sermos conhecidos como o lugar
de confiança para deixar o seu bebé, para um jantar romântico, para um atraso no trabalho ou para tratar da papelada.
Saber que os seus filhos estão seguros ao fim-de-semana enquanto faz as compras do mês, está de férias e quer ter um
jantar romântico, almoço de amigos ou faz aquela sesta que tanto precisa.
Serviço de hotel para bebé, é o principal foco de diferenciação.
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Cartão de visita

Mercado Alvo
O público-alvo são os pais e as famílias com vida profissional com horários
atípicos ou variáveis com crianças com idade superior a três anos até aos
seus 12 anos | Maiores de 20 anos | Com fontes de rendimento.

Concorrência
Direta:
Creche diurna e noturna
Indireta:
Não existe concorrência direta pois não existe nenhum espaço com serviço
de hotel para o bebé.

WHY?
Querer criar um projeto de apoio aos pais e ser uma inspiração e
referência na área da educação e desenvolvimento

HOW?
Criando um serviço personalizado e adaptado às necessidades dos
dias de hoje, modernizando a ideia presente na sociedade devido a
alguns tabus.

WHAT?
Para garantir lucro diário - Creche e Jardim de Infância, o projeto
que irá diferenciar - O serviço de hotel mas será um processo de
consciencialização mais longo.

Criação de Palavras-Chave
#hoteldobebe
#bebe
#creche
#jardiminfantil
#crechecascais
#educação

Objetivo da Campanha de Inbound Marketing Serviço de hotel
Artigos em Blog com keywords | Otimização do Website | Visitas digitais
online | Redes Sociais

ATRAIR

Landing Page | Call -to-actions | Páginas de agradecimento | Oferta de
mensalidade inicial por tempo limitado | Visitas ao espaço físico (Open
day)

CONVERTER

E-mail Marketing | Newsletter | Whatsapp | Ofertas específicas | Artigos
quinzenais no Blog | Casos de testemunhos | Pedidos de sugestão para
melhoria

Reuniões com pais | Parcerias | Vendedor responsável

| Ofertas promocionais | Felicitações de aniversário da criança por email
| Inquéritos de satisfação | Artigos Blog

RELACIONAR

VENDER

FIDELIZAR
Análise constante

Definição de ICP
A campanha é focada na estratégia B2C

Estratégia B2C
País solteiros ou comprometidos que entendem a importância do seu espaço pessoal e o conceito do serviço de forma
positiva. Clientes com forte potencial de recomendação do serviço e com poder de compra / fontes de rendimento. São
personas que utilizam o serviço do hotel entre 3-6 vezes por mês. Vivam até 25km do nosso espaço ou que se desloquem
ocasionalmente à mesma área. Que têm um forte conhecimento da visão e missão da marca, estando presente assiduamente
nas redes sociais, recomendando e partilhando as novidades. Personas que subscrevam a nossa newsletter e que nos enviem
feedback positivo e ideias de melhoria.

Definição de ICP
A campanha é focada na estratégia B2C, mas estará preparada para avançar noutro propósito.

Estratégia B2B
Setor envolvidos: Ginásios, empresas e espaços de atividade desportivos (escolas de surf ou karaté), personas que entendam
as vantagens da parceria, que entendam o conceito do serviço de forma positiva. com forte potencial de recomendação do
serviço e se localizem na zona de Cascais. Com uma margem alta de seguidores / clientes já fidelizados.

Persona - A Leonor

Ambiciosa, profissional e livre de espírito. Sabe o que importa na vida,
família, calma e realização pessoal. Adora o seu trabalho, mesmo que seja
cansativo e que ocupe muitas horas, mas tenta sempre pôr ao mesmo nível
as necessidades de Beatriz.

O seu propósito é ser cliente.

Canais: A Leonor está presente no Linkedin e também no Facebook.

Persona - A Leonor

Funil
Fase

Meio

Ação

Objetivo

Análise

Publicações em blog informativos e
sugestivos:“Desenvolvimento
educacional das crianças”“Dicas de
decoração para o quarto do seu filho” |
Landing Page

Atrair potenciais clientes
transmitindo informação fiável e útil
de forma a criar uma relação de
necessidade.

Google Analytics será a forma de análise,
de forma a medir a quantidade de cliques,
dados demográficos, número de
visitantes, tempo de visualização.

Redes Sociais

Publicação dos artigos remetidos so site.
Publicações regulares de dicas, sugestão
de passatempo, dias comemorativos,
atividades e entre outros assuntos.

Criar interesse no nosso projeto, Dar
a conhecer e criar empatia na
comunidade. Atrair potenciais
clientes transmitindo informação
fiável e útil de forma a criar uma
relação de necessidade.

Partilhas | Comentários | Cliques nos links
| Gostos | Pontuação da página

Blog | Website

Formulários de contacto nos artigos de
blog | Inscrição gratuita para o Open
Day | Mensalidade gratuita por tempo
limitado

Levar cliente a subscrever neswletter
| Conhecer nossa página | Obter
dados do visitante e criar leads.

Google Analytics | Conversões |
Inscrições

Blog | Website

Atrair

Converter

Funil
Fase

Converter

Relacionar

Meio

Ação

Objetivo

Análise

Redes Sociais

Call to actions para página
Blog/Site | Contatos diretos para
incrições

Levar cliente a subscrever
neswletter | Conhecer nossa
página | Obter dados do
visitante e criar leads.

Partilhas | Comentários | Cliques nos
links | Gostos | Pontuação da página

E-mail |
Whatsapp

Informar o cliente de novas
atividades. | Neswletter
personalizada | Ofertas e
promoções através de marketing
automático.

Criar relação de confiança. |
Envolver clientes nas
atividades e dias
comemorativos.

CRM; Abertura de linkse cliquesnas
páginas

Responder a comentários e
dúvidas | Criar eventos públicos
para open day

Criar um relacionamento
direto com os visitantes e
esclarecer todas as questões
publicamente | Fazer cliente
sentir-se envolvido

Avaliação de satisfação do cliente
com as suas respostas | Gostos e
comentários

Relacionar
Redes Sociais

Funil
Fase

Vender

Relacionar

Meio

Ação

Objetivo

Análise

Reuniões e
Website

Reuniões com clientes e possíveis
clientes. Chat online no website
para ajuda.

Convencer o cliente de que o
nosso serviço é adequando
para resolver as suas dores. |
Garantir que temos o serviço
com mais diferencial.

Avalição em equipa de resultados das
reuniões e definição de estratégias
para resolver eventuais deficiências
nas vendas

E-mail |
Whatsapp

Oferecer descontos e conteúdo
especial a clientes fixos | Bom
aniversário à criança de forma
personalizada.

Fidelizar os clientes existentes
e criar sensação de
exclusividade e personalização.

Contabilizar mensagens lidas,
número de cliquesnos links, etc..

Redes Sociais

Promover a visão e missão da
marca. | Partilha de testemunhos.

Oferecer visibilidade ao nossos
clientes | Criar espaço de
confiança.

Partilhas | Comentários | Cliques nos
links | Gostos | Pontuação da página

Fidelizar

Descoberta e Aprendizagem

Jornada de
compra do
cliente

Leonor é uma empresária, gosta de saber as melhores dicas para a sua filha e as melhores opções
para ela. No meio da pesquisa, encontrou a nossa marca e foi dar ao nosso Blog.
Como são temas que ajudam no seu dia a dia, o seu interesse manteve-se.

Reconhecimento

Leonor começa a notar que existe muitos tópicos que a podem ajudar no blog por isso subscreve a
newsletter. Logo aí ganha mais interessa em ver como personalizado é o serviço e a empatia que tem
pelas crianças. Ela então começa a procurar mais informações sobre o Hotel do Bebé e todos os
serviços que dispõe. Foi aí que conheceu o serviço de hotel e notou a necessidade que poderia ter na
sua vida.

Consideração
Leonor entende que quando tem de ir a reuniões a Lisboa que se podem tornar tardias ou que sejam
ao Sábado, ela não gosta de deixar a filha em casa com baby-sitters. Pondera então usar o nosso
serviço, chegando perto da administração do Hotel, entende todas as vantagens e o que este tem a
oferecer. Após este contato, Leonor vai investigar online e de outras formas se será a melhor
escolha.

Decisão
Leonor se interessa pelo novo serviço. Começa a seguir o Hotel do Bebé, as suas redes sociais e o
seu Blog como forma de se inspirar e aprender. Neste momento, também contata o hotel para ir
conhecer as instalações mais a sua filha para esta ver o sítio que será o seu momento de férias
quando a sua mãe for a uma reunião a Lisboa.

Persona - O Joaquim
Aventureiro, amante de cozinhar, adora estar com amigos e é empreendedor.
Para ele um dia feliz, é almoço de domingo com toda a família, jogando jogos
temáticos e pôr conversa em dia da semana. Encontrou a sua paixão como
instrutor fitness, o que lhe deu inspiração para começar a empreender e criar
uma rede de ginásios só para mulheres, desta forma consegue dar à sua família
uma estabilidade.
O seu propósito é ser cliente para analisar o serviço e futuramente criar parceria entre
o Hotel do Bebé e a sua rede de ginásios.

Canais: O Joaquim está no Facebook Youtube e é apreciador de Blogs.

Persona - O Joaquim

Funil
Fase

Meio

Blog | Website

Ação

Objetivo

Análise

Publicações em blog informativos e
sugestivos:“Dicas de exercício físico para
crianças”“Importância do desporto no
desenvolvimento infantil” | Landing Page

Atrair potenciais clientes
transmitindo informação fiável e útil
de forma a criar uma relação de
necessidade.

Google Analytics será a forma de análise,
de forma a medir a quantidade de cliques,
dados demográficos, número de
visitantes, tempo de visualização.

Criar interesse no nosso projeto, Dar
a conhecer e criar empatia na
comunidade. Atrair potenciais
clientes transmitindo informação
fiável e útil de forma a criar uma
relação de necessidade.

Partilhas | Comentários | Cliques nos links
| Gostos | Pontuação da página

Levar cliente a subscrever neswletter
| Conhecer nossa página | Obter
dados do visitante e criar leads.

Google Analytics | Conversões |
Inscrições

Atrair

Redes Sociais

Converter

Blog | Website

Publicação dos artigos remetidos so site.
Publicações regulares de dicas, sugestão
de passatempo, dias comemorativos,
atividades e entre outros assuntos.
Dar contatos necessários e apelar ao
máximo a novas parcerias nos setores
pretendidos, de forma a que o Joaquim
queira procurar o serviço.

Formulários de contacto nos artigos de
blog | Inscrição gratuita para o Open
Day | Mensalidade gratuita por tempo
limitado | Pré-inscrição como parceiros
para ir a análise

Funil
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Converter

Relacionar

Meio

Ação

Objetivo

Análise

Redes Sociais

Call to actions para página
Blog/Site | Contatos diretos para
incrições

Levar cliente a subscrever
neswletter | Conhecer nossa
página | Obter dados do
visitante e criar leads.

Partilhas | Comentários | Cliques nos
links | Gostos | Pontuação da página

E-mail |
Whatsapp

Informar o cliente de novas
atividades. | Neswletter
personalizada | Ofertas e
promoções através de marketing
automático.

Criar relação de confiança. |
Envolver clientes nas
atividades e dias
comemorativos.

CRM; Abertura de linkse cliquesnas
páginas

Responder a comentários e
dúvidas | Criar eventos públicos
para open day

Criar um relacionamento
direto com os visitantes e
esclarecer todas as questões
publicamente | Fazer cliente
sentir-se envolvido

Avaliação de satisfação do cliente
com as suas respostas | Gostos e
comentários

Relacionar
Redes Sociais

Funil
Fase

Vender

Relacionar

Meio

Ação

Objetivo

Análise

Reuniões

Reuniões com clientes e possíveis
clientes | Apresentações para
conseguir parcerias

Convencer o cliente de que o
nosso serviço é adequando
para resolver as suas dores. |
Garantir que temos o serviço
com mais diferencial.

Avalição em equipa de resultados das
reuniões e definição de estratégias
para resolver eventuais deficiências
nas vendas

E-mail |
Whatsapp

Oferecer descontos e conteúdo
especial a clientes fixos | Bom
aniversário à criança de forma
personalizada. | Promoção especial
para parceiros.

Fidelizar os clientes existentes
e criar sensação de
exclusividade e personalização.

Contabilizar mensagens lidas,
número de cliquesnos links, etc..

Redes Sociais

Promover a visão e missão da
marca. | Partilha de testemunhos.
Dar destaque nas publicações aos
parceiros.

Oferecer visibilidade ao nossos
clientes | Criar espaço de
confiança.

Partilhas | Comentários | Cliques nos
links | Gostos | Pontuação da página

Fidelizar

Descoberta e Aprendizagem

Jornada de
compra do
cliente

Joaquim é o homem das tendências, sempre procura saber mais e qual a melhor escolha para tudo.
Tendo dois filhos e sendo um homem empreendedor, procura sempre encontrar formas de ter os
clientes satisfeitos. Nesta procura, encontrou o blog do Hotel do Bebé e pensou logo que era um
tópico com assuntos interessantes.

Reconhecimento
Na sua análise, Joaquim vê os benefícios e oportunidade que este negócio pode trazer, como seu
parceiro. Mas antes de tomar essa decisão procura entender mais sobre os serviços. A nível pessoal,
pretende saber se os seus próprios filhos se sentem confortáveis no sitio que este irá escolher para
ser seu parceiro.

Consideração
Chegou a fase de considerar os prós e os contras, neste processo Joaquim já quis visitar as
instalações e ter uma reunião com a administração para entender como funciona o processo para
uma futura colaboração. Após isso, irá tirar um tempo para refletir e pensar juntamente com a
mulher o que é o melhor a fazer.

Decisão
Chegou a altura da decisão, Joaquim já sabe o que quer, primeiramente irá colocar os seus filhos no
serviço de hotel para saber por experiência como funciona o processo e a opinião dos seus filhos.
Já que este costuma praticar jogar à bola à noite, irá ser esse o momento que os deixará lá.
Futuramente a colaboração irá depender de como irá decorrer.

Resultados esperados
Nos primeiros 4 meses de atividade do serviço de bebé, este é o objetivo.

Médias Sociais e
presença online
Os dois canais escolhidos são o Linkedin e o
Facebook.
O hotel do bebé irá também estar presente dos
clientes via e-mail, com propostas personalizadas e
newsletter's.
Futuramente queremos adquirir Whatsapp Business
para estarmos à distância de um clique.

ESTRATÉGIA DE REDES SOCIAIS - Tipos de conteúdos

Promoção de dia aberto

Informativo: Lives - segundas de amor

Lives - segundas de amor

Publicações de artigos a remeter para o
blog

Apresentar a equipa
Sugestão de sessão

Promover artigos que possam ser
de interesse empresarial.

Publicações parcerias

informativo: Parceria ginásio

Dias comemorativos

Informativo: Dias comemorativos

Publicações de artigos a remeter para o
blog

Informativo: Promoção de
dia aberto

Educação e desenvolvimento
Saúde e cuidados
Dicas

Exemplo - Plano Semanal para Setembro
DOM 4

SEG 5

TER 6

QUA 7

QUI 8

Horário 11H - 14H

Horário 11H - 14H

Horário 11H - 14H

SEX 9

SÁB 10

HORÁRIO

Horário 11H - 14H

Horário 11H - 14H

CANAL

LinkedIn+
Facebook

LinkedIn+
Facebook

Facebook

LinkedIn+
Facebook

Facebook

LinkedIn+
Facebook

Facebook

TÓPICO

Promoção de dia
aberto

Lives - segundas
de .amor

Parceria ginásio

Partilha de artigo
educacional

Sugestão de sessão

Dia da grávida

Dicas para um
quarto de irmãos

FORMATO

LinkedIn - Post e
partilha do Vídeo
Facebook - Post e
Vídeo curto das
instalações

Facebook - Post
informativo e LIVE

HASHTAG

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais
#diaberto

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais
#segundasdeamo

IDEIA DE
COPY

PREVIEW

Post informativo

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais
#fitnesshut #parceria

LinkedIn - Post
informativo
Facebook - Post
informativo

LinkedIn - Post
Post ilustrativo/vídeo
ilusivo ao dia
curto/ liv (conforme
Facebook - Post
tema)
ilusivo ao dia e vídeo
da entrevista

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais#sugestao
#blogdobebe#artigoblog
#passatempos

Será criado um vídeo Dia 5 será criado um
Publicação de
O artigo de 5 artigos
das instalações e um
post informativo da
publicidade ao
indispensáveis para
evento no facebook live e mais tarde a live
ginásio FitnessHut,
um recém nascido vai
para interação com
para tirar dúvidas
mostrando que os
ser partilhado
clientes.
sobre o serviço de
clientes do mesmo
diretamente do blog
Ocasionalmente
hotel.
têm uma oferta
para o facebook e
haverá dias abertos
Conversa aberta para
especial
linkedin. Quartaspara os pais
dúvidas dos
connosco,Fazer
feiras são dias de
conhecerem as
pais/Convidados
publicidade aos sítios
criação de artigos
instalações, onde
sempre que possível
parceiros do Hotel do
para o Blog, as
haverá um convívio. sobre um determinado
Bebé e mostrar-nos
publicações serão
Publicações
tema que ira ser
como apoio à
referidas ao mesmo e
informativas/visuais.
escolhido por os
sociedade.
por norma com
clientes.
Ginásios e clínicas.
alguma cotação.

Horário 11H - 14H

No dia 8 será um
vídeo de como criar
um separador de
livro.Um piquenique
/ Sugestão de filme /
Fazer uma receita /
Projetos manuais.
Dependendo do tema
vai variando as
ferramentas digitais.

#hoteldobebe
#serviçodehotel

#hotelcascais#diaadia

Horário 11H - 14H

Post ilustrativo e
interativo

#hoteldobebe
#serviçodehotel
#hotelcascais#dicas

#diadagravida

#dicasbebe#dicascriança

POST para anunciar
o dia comemorativo.
Após a entrevista irá
sair um vídeo do dia
a dia da grávida.
As publicações
variáveis como
(parcerias/dias
comemorativos e
sugestão de sessão
irão sendo alternadas
conforme
necessidade.

No dia 10
pretendemos criar
ilustrações com ideias
de decoração para o
quarto de uns irmãs e
pedir opinião ao
cliente se gosta.
Sábado é dia de dicas.
Na alimentação,
decoração e muitos
tópicos.
Publicação com 3
dicas e imagens
ilustrativas.

Publicações visuais
Cores da campanha

Website
hotel-do-bebe.webnode.pt
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