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BEBIDIS
Relatório da Empresa BEBIDIS

MORADA

CONTACTO

NIF

fmanuelsimoes@gmail.com

OBJECTIVOS DA EMPRESA BEBIDIS
PERIODO DE TEMPO

Mensalmente

https://eagencia.crivo.pt/strategy/74/relatorio/type/print

VISITANTES

LEADS

CLIENTES
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5

1
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Personas da Empresa BEBIDIS
Joaquim Silva
É proprietário da pastelaria "Bom Dia". Montou o negócio há 10 anos, após concluir um curso de nível 4 de
pastelaria e ter trabalhado na área. Gere o negócio por observação da concorrência e por intuição mas
sente que tem pouco tempo para planeamento porque precisa de estar presente na pastelaria.

INFORMAÇÃO DA PERSONA JOAQUIM SILVA
DADOS DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

É Casado. Tem o ensino secundário/nível IV.
Com 2 filhos. Tem entre 35 anos - 55 anos.

Gosta de conviver. Assistir aos jogos
de futebol. Estar com a família.

Doçaria,
pastelaria,
empreendedorismo,
desporto, actualidade nacional e internacional,

FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

Pouco tempo para vida pessoal.

OBJECTIVOS

Equilibrar o tempo entre família e trabalho. Mais formação na área de gestão.

Expandir o negócio.

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA JOAQUIM SILVA
SOCIAL MEDIA



NOME

ENDEREÇO

 https://www.facebook.com/Bebidis_eaa-110932338180786

bebidis_eaa

Facebook

DORES LIGADO A PERSONA JOAQUIM SILVA
CONSCIÊNCIA
Tem dúvidas sobre o que está acontecer sobre a sustentabilidade do sector porque não sabe quais são as directivas.



fornecedor



distribuição



sustentabilidade

CONSIDERAÇÃO
Pesquisa por informação sobre o sistema de depósito e reembolso e encontra o artigo blog no nosso website



distribuição bebidas



menosplastico



sistema recolha e reembolso

DECISÃO
Após ler os nossos artigos no blog, ver o catálogo de produtos e as vantagens em ter garrafas de vidro decide entrar em contacto
connosco



vantagens garrafas água de vidro

https://eagencia.crivo.pt/strategy/74/relatorio/type/print
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Manuel Nunes
É proprietário do restaurante "Saudade". Montou o negócio há 20 anos, após ter trabalhado mais de uma
década como gerente num dos restaurantes mais prestigiados da localidade. Investiu as poupanças que
tinha e tem conseguido gerir o negócio de forma sustentável, tem replicado o que aprendeu quando era
gerente e sabe que parte do sucesso implica abdicar do tempo em família.

INFORMAÇÃO DA PERSONA MANUEL NUNES
DADOS DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

É casado. Tem o ensino secundário. Com
2 filhos. Tem entre 35 anos - 55 anos

Gosta de conviver. Ir assistir aos jogos de
futebol. Gosta de viajar com a família.

Gastronomia,
empreendedorismo,
desporto,
actualidade nacional e internacional, decoração.

FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

OBJECTIVOS

Pouco
tempo
para vida pessoal.

Equilibrar o tempo entre família e trabalho.
Mais formação na área de trabalho.

Expandir o negócio, proporcionar uma boa experiência de convívio e
gastronómica aos seus clientes para fidelizá-los.

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA MANUEL NUNES
SOCIAL MEDIA



NOME

ENDEREÇO

 https://www.facebook.com/Bebidis_eaa-110932338180786

bebidis_eaa

Facebook

DORES LIGADO A PERSONA MANUEL NUNES
CONSCIÊNCIA
Quer fornecedores que não falhem as entregas e antecipem a adaptação do sector nas metas para a sustentabilidade ambiental



fornecedor



distribuição

CONSIDERAÇÃO
Ao procurar esclarecimentos sobre tendências do sector em relação SDR para o canal HORECA encontrou um artigo blog no website. Ao
ler o artigo identificou outros do seu interesse e no website reconhece uma das marcas a que pertence a empresa de distribuição.



sistema recolha e reembolso



distribuição água engarrafada



menosplastico

DECISÃO
Após ler o artigo sobre as 3 vantagens em servir água garrafa vidro decide contactar-nos



garrafa restaurante

https://eagencia.crivo.pt/strategy/74/relatorio/type/print



garrafa vidro



vantagens garrafas vidro
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