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Árvore da Marca

O projeto
Um complexo com 4 campos, sendo:
●

2 exteriores

●

2 Interiores

Conta com instalações novas e balneários
novos.
Espaço de Convívio
Pouco tempo de espera ou nenhum.
Espaço convidativo e sustentável.
Marcações de campos à distância de um
clique (APP).

Sport

Padel

insere-se

num

conceito

desportivo,

identiﬁcando-se com o ar livre, prática do desporto e
convívio.

Procura

diferenciar-se

dos

restantes

empreendimentos sendo o maior e mais dinâmico
complexo de padel da região.
O tempo de espera é diminuto, visto que, o espaçoso

Conceito da marca

complexo conta com 4 campos, dois indoor e dois outdoor.
Este é um dos fatores de diferenciação que proporcionará
torneios de grandes dimensões comparativamente aos que
existem na zona.
Atualmente a presença de uma marca no mundo digital é
essencial no que toca à sua estratégia e essência. Posto isto,
a promoção online da Sport Padel será feita através das
redes sociais, com o complemento do website. Além disso, o
próprio website permite aos seus utilizadores a marcação
de jogos/campos e compra de materiais alusivos ao padel na
sua loja online.

Sport Padel surge no mercado como complexo de
excelência e de grandes dimensões. É, sem dúvida, o
maior complexo desportivo da região e oferece uma
experiência

Conceito da marca
Posicionamento

proﬁssional

a

todos

os

clientes.

O

atendimento personalizado é algo que irá estar
presente desde o começo da atividade.
Damos valor ao bem-estar físico e psicológico, dando
usufruto da experiência emocional e física que a estadia
proporciona,
ambiente

e

como

os

sensação

grandes
de

campos,

liberdade

música

que

são

característicos.
A sustentabilidade é um dos pontos importantes do
complexo, seguimos uma postura amiga do ambiente.

Point of Difference
Um espaço de contato com a natureza que preza pela sustentabilidade. É o maior e mais
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recente complexo da Região de Santarém, conta com quatro campos (dois deles cobertos) que
se traduz em tempos de espera reduzidos e rotatividade entre praticantes e possibilidade de
eventos de maior dimensão.

Personality
Uma marca desportiva, amante de uma vida saudável e
super bem disposta.
Um projeto dinâmico, que quer ser a referência na tua
escolha de passatempo.
Enquanto nos divertimos aproveitamos cada momento
sendo activos.

Reason to Believe
Melhorar a saúde mental e física.

Value
Conhecimentos de Padel, Saúde, Bem-estar e Desporto.
Competição com boa disposição.

Emotional Beneﬁt
Desaﬁo emocional/empolgante e bom estado de espírito.
Promove o espírito competitivo e cria diversão.
Interação social com outras pessoas.

Análise crítica pessoal.

Rational Beneﬁt

Qualidade dos espaços.

Gosto por um estilo de vida saudável e convívio entre amigos.

Frame of
Reference
Estabelecimento desportivo.

Target
Dos 18 aos 60 anos.
Amantes ou praticantes de
desporto.
Amigos.

Strategic
Insight
Tornar o Padel o desporto da região e
alavancar a sua prática.
Alcançar jovens e desmitiﬁcar o
posicionamento do Padel em Portugal.

Existem cerca de 200.000 praticantes e aproximadamente
960 campos em Portugal. Estes números estão também em
constante aumento a nível mundial, sobretudo desde o

Justiﬁcação do
crescimento do
Padel

começo da pandemia. O Padel veio para ﬁcar, atraindo
miúdos e graúdos, independentemente do género ou
condição física.
Outra das razões para o sucesso da modalidade é a facilidade
em se conseguir jogar, o que gera um grande entusiasmo.
Na plataforma AirCourts, o crescimento das reservas de
campos de padel no segundo semestre de 2020 foi de 126%. A
nível digital, revela André Duarte: “Já corresponde a 75% das
reservas online e é um número que continua a crescer”

Fontes: AirCourts Blog

Justiﬁcação do
crescimento do Padel
Crescimento de federados
Em termos de federados, este número obteve o seu
número

mais

alto

em

2020,

atingido

os

5209

praticantes, crescendo quase 300% em relação ao
mesmo valor de 2016.

Fontes/Entidades: IPDJ/ME, PORDATA | Última actualização: 2021-10-25

Justiﬁcação do crescimento do Padel

Fonte: https://trends.google.pt

A palavra PADEl, entre 2017 e 2021, tem o pico de interesse no período de 10 e 16 de Outubro de 2021. Com
isto, podemos assinalar um crescimento que está acontecer muito rapidamente que acabará por fazer com
que as pessoas experimentem a modalidade.

Estratégia das Redes
Sociais

Justiﬁcação das
redes sociais
●

“Este 2008 e 2021, o número de utilizadores
de redes sociais quadruplicou, passando de
17.1% para 68.5%”.

●

Em Portugal existem, somente, 851 mil
indivíduos que utilizam a internet e não têm
redes sociais.

●

No que toca ao acesso às redes sociais, os
jovens entre os 15 e os 24 anos são o grupo
etário com a média mais alta (98.3%).

Justiﬁcação das
redes sociais
●

Os portugueses têm, em média, contas
criadas em seis redes sociais, mais do
dobro da média que se veriﬁcava em 2011.

●

Além disso, contabiliza o crescimento
ainda maior entre os mais jovens, onde
sobe para 9 a média de perﬁs de redes
sociais.

Justiﬁcação das
redes sociais

Facebook

Público-Alvo
●

Homens e mulheres entre os 25 e 44
anos.

Objetivo:
●

Dar a conhecer as novidades e eventos.
Criar proximidade com os clientes,
promover.

Dados importante
●

Maior número de pesquisas.

Fonte: https://van.pt/redes-sociais-usadas-portugal/

Justiﬁcação das redes sociais

98% de notoriedade
Número de utilizadores em Portugal (5 630 000); “Rede social com o maior número de utilizadores”.
É possível vender os produtos de padel no Facebook.

Fonte: “Os Portugueses e as Redes Sociais 2021” - Marktest

Justiﬁcação das
redes sociais

Instagram

Público-Alvo
●

Homens e mulheres entre os 25 e 34 anos.

Objetivo:
●

Angariar

clientes,

criar

partilha

de

conteúdo e interação (lives e giveaway).
Dados importantes
●

O Instagram é um dos “exemplos de redes
em clara ascensão em Portugal”.

●

Há 5 anos, a notoriedade do Instagram em
Portugal situava-se nos 54,9%, passando
em 2021 para 89,6%.

Fonte:
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/tecnologia/instagram-reina-nos-jovens-facebook-e-you
tube-em-queda-em-portugal-13888334.html1qt

Justiﬁcação das
redes sociais
Dados importantes
No estudo de 2018:
●

“60% dos utilizadores de redes sociais a
aﬁrmar terem conta no Instagram”;

●

“Valor que sobe para os 91% entre os mais
jovens”.

No estudo de 2021:
●

“Refere que 75.9% dos utilizadores do
Instagram visitam, pelo menos uma vez por
dia esta rede social.”

Justiﬁcação das
redes sociais

TIKTOK

Público-Alvo
●

Homens e mulheres entre os 15 e 34 anos.

Objetivo
●

Dar a conhecer os elementos visuais do
espaço e o dia-a-dia num complexo.

Dados importantes
●

81% da população prefere visualizar
vídeos; “TikTok é das redes que mais
cresce face a 2020” Marktest.

Fonte:
https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/o-ano-e-do-tiktok-site-lidera-popularidade-app-e-amais-descarregada-e-rentavel

Justiﬁcação das redes sociais
O Tik Tok no ano de 2021 foi a aplicação que obteve mais downloads em todo o mundo.

Fonte: https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/o-ano-e-do-tiktok-site-lidera-popularidade-app-e-a-mais-descarregada-e-rentavel

Justiﬁcação das
redes sociais
●

Os vídeos curtos estão a ter mais sucesso que
os longos (“New research reveals that when it
comes to your video marketing, less is more.”)

●

Houve um “boom” nos downloads do TikTok
durante

●

a

pandemia.

60% dos usuários do TikTok são da Geração Z
(1990 a 2010), os criadores de tendências e um
usuário abre o aplicativo do TikTok cerca de 8
vezes por dia.

Inﬂuencers

Ricardinho
Alcance de seguidores
Instagram: 1,1 M
Motivo: Amante de padel,
Relativa facilidade em se
realizar uma parceria.

Estratégia de marketing com duas caras conhecidas do público do desporto e bem estar
físico e psicológico nas plataformas do Facebook e Instagram.

Filipe Gaidão
Alcance de seguidores
Instagram: 2 mil
Motivo: Figura pública muito
acarinhada na cidade de Almeirim

PT Bárbara Ferreira
Alcance de seguidores
Instagram: 3 817
Motivo: Jogadora de Padel
conhecida como Personal
Trainer

Taxa de Engajamento

Ricardinho

Filipe Gaidão

PT Bárbara Ferreira

Publicações dão-lhe seguidores,
mas durante pausas, perde-os.
Engajamento varia bastante,
mas concentra-se nos Gostos.

Boa taxa de Engajamento para a
quantidade de seguidores que
têm, com grande foco em
Gostos.

Taxa de Engajamento nas
publicações bastante
consistente entre todas, com
grande foco em Gostos.

Taxa de Engajamento: 1.35%

Taxa de Engajamento: 7.2%

Taxa de Engajamento: 5.95%

Fonte: https://phlanx.com/engagement-calculator

Hashtags

Color Code da Campanha

#padelportugal
#padeljovem
#torneiropadel
#padeltime
#almeirimpadel
#sportpadel
Estas Hashtags vão estar presentes nas
3 plataformas escolhidas. As restantes
serão personalizadas conforme o tema.

Nossos valores para comunicação
online
Personalização

Rigor e Inovação

Competência

Criatividade

Os DON’T da comunicação
Não

enganar

os

nossos

clientes

com

falsas

Não queremos exclusão de gênero nas redes
sociais;
Não

queremos

concorrência

desleal

entre

informações e/ou expectativas;

marcas;

Não queremos comunicar com erros ortográﬁcos

Não será um espaço de troca de opiniões ou

e/ou gramaticais;

insultos.

APP RESERVAS
Aplicação para marcação direta dos campos, com
escolha indoor ou outdoor, pagamento virtual no ato
da reserva.
-

Vista do tempo de espera em momento real.

-

Cria a tua equipa.

-

Junta os teus amigos e cria um torneio.

Onde é que posso fazer download da aplicação de marcação de campos?
Pode fazer o download na App Store ou na Play Store.

Inspiração
ABC PADEL
●

Clube de padel localizado em sintra, neste
momento é um clube referência;

●

Dispõe de 8 campos de padel indoor, o que
faz deste clube um dos maiores de Portugal;

●

Tem uma política de retenção e ﬁdelização
muito forte devido a ofertas recorrentes para
quem é cliente;

●

Redes sociais cuidadas e com proximidade
com o seu público.

Análise das métricas
1. Número de Seguidores nas

2. Taxa de Crescimento de

3. Taxa de Engajamento nas

4. Impressões

5. Origem do Tráfego

6. Visitantes da Página

diferentes Redes Sociais

Seguidores

Publicações

Análise das métricas
7. Rating Tripadvisor

8. Número de membros ativos

9. Taxa de Conversão de Leads

10. Custo da promoção nas redes

11. Reproduções no Spotify

12. Tempo de permanência no

sociais

website

Facebook
●

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta-feira

●

Horário: Das 9H às 13H.

Instagram

Justiﬁcação
Quais os melhores dias da semana e qual o
melhor horário?

●

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta-feira

●

Horário: Das 11H às 14H.

Tik Tok
●

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta-feira

●

Horário: Das 6h às 7h ou das 19h às 23h.

No Facebook e Instagram o horário escolhido é
as 12H. Em caso de evento, haverão publicações
Fontes
marketeer.sapo.pt/do-facebook-ao-instagram-qual-e-a-melhor-hora-para-publicar-nas-redes-sociais/
comprainstaseguidores.com/mejor-hora-para-publicar-en-tiktok/portugal

realizadas aos Sábados às XH.

Tipo de publicação
Dependendo da rede social, a forma de publicação

Através das mesmas, iremos ter diferentes tipos de

será ajustada às necessidades da mesma, mas o

publicação, variando conforme a rede social:

conceito principal será sempre ter uma publicação:
●

Imagens,

●

apelativa através do uso de cores da campanha;

●

Vídeo,

●

informativa no que toca a eventos e

●

Live.

acontecimentos;
●

●

Stories Instagram:

explicativa quanto ao uso do material de Padel,
às respetivas aulas e modalidade;

●

Sondagens;

ser de interpretação fácil.

●

Imagens;

●

Clips de Vídeo.

Ideia de Post Facebook

Ideia de FEED

Não pude comparecer numa reserva, e agora?
No caso de não comparecer na sua reserva e de não ter
avisado até 24h do dia anterior, irá ser cobrado 50% do
valor da reserva.
Onde é que posso fazer download da aplicação de

FAQs

marcação de campos?
Pode fazer o download na App Store ou na Play Store.
Quais os métodos de pagamento para reservas
efetuadas através da aplicação?
Através da aplicação, os métodos de pagamento são:
PayPal, MBWay, Referência Multibanco, Cartão de
Crédito e Transferência Bancária.
É possível jogar durante todo o ano?
Sim, a Sport Padel conta com campos indoor e outdoor,
permitindo, assim, jogar durante o ano inteiro.

Quais as vantagens de ser sócio VIP?
O sócio VIP não necessita de marcação de campos, tem
direito a uma garrafa de água, um cacifo para material e
a jogos mensais ilimitados.
Quais as vantagens de ser sócio fundador?
O sócio fundador (campanha exclusiva à primeira
semana) não necessita de marcação e tem direito a jogos
mensais ilimitados.
Existem preocupações ambientais?
Na SportPadel, existe uma preocupação acrescida com o
ambiente: É apelada aos jogadores a não poluição do
espaço; A água é reutilizada para a rega dos espaços;
Investimento em programas ambientais.

FAQs
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