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Propósito Big Kids
• O propósito da plataforma Big Kids é ajudar
o pré-adolescente, principalmente alunos do
2ºciclo a perceber as áreas onde tem mais
valências e em que realmente são bons e
também onde se sentem realizados através de
jogos e questionários online produzidos por
professores e psicólogos e pela equipa da Big
Kids, é também uma possibilidade de transitar
para o digital os famosos testes psicotécnicos
através do apoio da AMA (Agência para a
Modernização Administrativa).
• Todos os pré-adolescentes irão ter acesso a
esta plataforma em qualquer parte do mundo,
pois estará preparada para ser traduzida em
várias línguas.

Golden Circle
Why?- O propósito
O propósito da plataforma Big Kids é ajudar o
pré-adolescente, principalmente alunos do
2ºciclo a perceber as áreas onde tem mais
valências e se sentem realizados.
How? – O processo
As crianças aderirem ao Big Kids, conhecerem
melhor os seus gostos e participarem nos jogos
e os pais subscreverem os packs.

What? – O resultado
O resultado aparecerá no futuro das crianças
realizadas porque depois serão adultos felizes nas
suas vocações

Objetivo da Campanha de Inbound Marketing

A campanha apresentada será
uma campanha de ATRAÇÃO.
Tem como objetivo atrair
clientes, pois o projeto está
em fase de lançamento.

Ideal Costumer Profile - ICP
O que é?

É o processo de descoberta de quem beneficiaria
mais com nosso produto/serviço ou campanha.

Todas as crianças de 11 anos, a frequentar o
6ºano
Com pais com rendimentos mensais superior a
1000€ cada um
A residir em Portugal Continental e Ilhas

Cliente Ideal

Que os pais estejam dispostos a investir na
educação vocacional na compra de uma
subscrição de uma plataforma de orientação
vocacional pelo menos a subscrição Pack 2 Big
Kids
Que usem redes sociais: Youtube e Tik Tok
Crianças ativas em atividades extracurriculares
Segmento BC2

Persona 1 – A Professora
Nome: Francisca
Sexo: Feminino
Idade: 32
Profissão: Professora do 2º ciclo área de Português e História e Geografia de
Portugal
Classe social: Média-alta
Nacionalidade: Portuguesa
Localização: Lisboa
Gostos pessoais: adora almoçar num bom restaurante; adepta de livros de
autoajuda e de romances; sair com as amigas ao Sábado 2x por mês é regra na vida
da Francisca; adora fazer caminhadas ao ar livre e de correr de vez em quando;
adepta de redes sociais, sendo o Instagram a sua favorita.
Compra produtos de qualidade, pois é muito rigorosa na sua alimentação o que a
leva a ter um cuidado enorme nas compras semanais;
Utilizadora de Facebook, Instagram e Linkedin.
Dores/Frustrações: Procura constantemente jogos divertidos e educativos para
trabalhar com os alunos as suas competências pois sente que o ensino está muito
pouco apelativo.

Persona 2 – A Mãe
Nome: Juliana
Sexo: Feminino
Idade: 41
Profissão: Farmacêutica
Classe social: Média-alta
Nacionalidade: Portuguesa
Localização: Porto
Mãe de dois gémeos de 11 anos, empenhada na vida familiar tem como
gostos pessoais: Literatura; cinema; cozinhar; jardinagem; ginásio (pilates), e tem
como hábitos 1 vez por mês vai em família ao cinema e 1 outra apenas com o
marido, gosta de fazer as compras para a casa no supermercado local, visita o
ginásio 2 vezes por semana quando as crianças têm treino de futebol mas tem como
desafio passar a assistir pelo menos 2 vezes por mês aos treinos das crianças.
Utilizadora de Facebook e Linkedin.
Dores/Frustrações: excesso de trabalho; não ter mais tempo para a família e para os
seus hobbies

Persona 3 – A Criança
Nome: Joana
Sexo: Feminino
Idade: 12
Profissão: Estudante do 2ºciclo
Classe social: Média-baixa
Nacionalidade: Portuguesa
Localização: Santarém
Estudante empenhada e ativa, tem como interesses e hábitos praticar desporto,
gosta de ler e de escrever poemas, vê vídeos no Youtube, gosta de comprar jogos
online quando a sua mesada o permite. Adora animais, principalmente os seus a
Gata Mia e o seu Cão Jói. Adora assistir vídeos no Youtube sobre beleza e
penteados. Tem como objetivos futuros fazer 1 vídeo semanal para a sua conta de
Youtube a mostrar os seus penteados favoritos e como se fazem e criar uma rede
social de apoio aos animais.
Utilizadora do Tik Tok e Youtube.
Dores/Frustrações: ter o dia muito preenchido com aulas com as quais não se
identifica e atividades extracurriculares maçadoras que nada lhe acrescentam, estar
em constante aprendizagem é um dos seus objetivos pessoais e educacionais.
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Processo de Produção de Conteúdo
A Jornada do Cliente - Big Kids

Descoberta e Aprendizado
A fase em que o possível cliente não tem consciência que tem um problema ou necessidade

Objetivo: Captar a atenção do potencial cliente, para ele entender que tem um problema ou
necessidade de negócio
Tipologias de conteúdo: Artigos de Blog e Vídeo Content

Canais: Website; Blog; SEO; Redes Sociais;

Título Artigo
A importância da orientação vocacional
no 2ºciclo – Big Kids

Título Vídeo
Á descoberta do Big Kids

Exemplo de Conteúdo:
Vídeo Content

Artigo Blog

Reconhecimento do Problema
A fase em que o possível cliente assume e chega á conclusão que tem um problema
Objetivo: Abordar a forma como os problemas podem ser resolvidos
Tipologias de conteúdo: Webinar “Vamos conhecer a plataforma Big Kids” ; Promoção nas
Redes Sociais; E-book “Histórias Big Kids”
Canais: Landing Page (LP); Redes Sociais; Call to Action (CTA)
Exemplo de Conteúdo:
Landing Page E-book

E-book

Webinar

Consideração da Solução
A fase em que o possível cliente já pesquisou e encontrou algumas soluções para o seu problema

Objetivo: Que o possível cliente identifique a Big Kids como uma empresa com uma boa
solução para os seus problemas.
Tipologias de conteúdo: Podcast com entrevista a aluno e um professor do 2ºciclo intitulado
“ Big Kids: Que língua escolher no 3ºciclo?” – Apresentação do projeto via Zoom a pelo
menos 1 agrupamentos de escolas de cada distrito de Portugal.
Canais: Blog; Website; Zoom
Exemplo de Conteúdo:

Podcast

Apresentação ZOOM

Decisão de Compra
No fim do processo o possível cliente avalia as opções e toma uma decisão

Objetivo: Mostrar o valor acrescentado da empresa em relação á concorrência e convencê-lo de que os nossos
seus produtos e serviços são a opção certa.
Tipologias de conteúdo: Acesso a um jogo educacional Demo; Testemunhos
Canais: Redes Sociais; Website
Exemplo de Conteúdo: Testemunhos

Jogo DEMO

Fidelização/Fase Final
Estratégias para Ter Sucesso na
Última Etapa da Jornada do Cliente
# Criar uma Experiência Única de
Atendimento
# Investir em Boas Estratégias de
Customer Success
# Acompanhar e monitorizar a Satisfação
dos Clientes
# Usar as informações de contato para
nutrir uma boa relação
# Incentivar o cliente a comprar mais
através da confiança que já
conquistamos dele.

Resumo do Processo
Descoberta e
Aprendizado

Reconhecimento
do Problema

A fase em que o
possível cliente não
tem consciência que
tem um problema ou
necessidade.

A fase em que o
possível cliente
assume e chega á
conclusão que tem um
problema.

Objetivo: Captar a
atenção do potencial
cliente, para ele
entender que tem um
problema ou
necessidade de
negócio.
Tipologias de
conteúdo: Artigos de
Blog e Vídeo Content
Canais: Website;
Blog; SEO; Redes
Sociais

Objetivo: Abordar a
forma como os
problemas podem ser
resolvidos

Consideração da
Solução

Decisão de
Compra

A fase em que o possível
cliente já pesquisou e
encontrou algumas
soluções para o seu
problema

No fim do processo o
possível cliente
avalia as opções e
toma uma decisão

Objetivo: Que o possível
cliente identifique a Big
Kids como uma empresa
com uma boa solução para
os seus problemas.

Objetivo: Mostrar o
valor acrescentado da
empresa em relação á
concorrência e
convencê-lo de que
os nossos seus
produtos e serviços
são a opção certa.

Tipologias de
conteúdo: Webinar
“Vamos conhecer a
plataforma Big Kids” ;
Promoção nas Redes
Sociais; E-book
“Histórias Big Kids”

Tipologias de conteúdo:
Podcast com entrevista a
aluno e um professor do
2ºciclo intitulado “ Big Kids:
Que língua escolher no
3ºciclo?” – Apresentação
do projeto via Zoom a pelo
menos 1 agrupamentos de
escolas de cada distrito de
Portugal.

Canais: Landing Page
(LP); Redes Sociais; Call
to Action (CTA)

Canais: Blog; Website;
Zoom

Tipologias de
conteúdo: Acesso a
um jogo educacional
Demo; Testemunhos
Canais: Redes Sociais;
Website

Funil de Vendas

Objetivo da campanha de atração – Converter Visitantes em Leads

Ações para cada fase da Jornada
Topo do Funil/Aprendizado e descoberta:
• Criação e Publicação de Artigo de Blog Título Artigo: “A importância da orientação vocacional
no 2ºciclo – Big Kids”
• Criação e Publicação de Vídeo Content Título Vídeo “Á descoberta da Big Kids”
• Publicação nas Redes Sociais a promover a Big Kids
São conteúdos fáceis de consumir e compartilhar, conseguimos assim educar o nosso público e ajudá-lo a
aprender o suficiente para querer saber mais.
Título Artigo
A importância da orientação vocacional
no 2ºciclo – Big Kids

Título Vídeo
Á descoberta da Big Kids

Vídeo Content

Artigo Blog

Ações para cada fase da Jornada
Meio do Funil/Consideração da solução:
• Webinar “Vamos conhecer a plataforma Big Kids”
• E-book “Histórias Big Kids”
• Landing Page com CTA “Baixar E-book”

Nesta etapa, geralmente lidamos com as leads, pessoas que já interagiram com o seu conteúdo e forneceram
informações básicas de contato em troca do acesso a algum conteúdo de valor.
Landing Page E-book

E-book

Webinar

Ações para cada fase da Jornada
Fim do Funil/Decisão de compra:

• Testemunhos Reais
• Acesso gratuito a um jogo DEMO da plataforma
• Publicações de Redes Sociais como por exemplo stories, sondagens e publicações com perguntas a pedir a
interação do público
Se seguimos o processo corretamente até aqui, já somos conhecidos pela lead como referência no mercado
e uma empresa em quem ela pode confiar para fazer negócio.
Então, é o momento de dar um empurrãozinho e mostrar que somos o parceiro ideal para ela!

Testemunhos

Jogo DEMO

