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Elevator Pitch
A Dinas´s Babies é o lugar para os nossos
pequenos, onde pretende dar resposta às
dúvidas dos pais, através de interação digital
com todas as mães e pais que pretendem o
melhor para os seus filhotes.
O modelo de negócios assenta numa loja
virtual em ligação com o site (blog), com
produtos para bebés (essencialmente
roupa), de fabrico português com qualidade
comprovada (fator de diferenciação). Outra
forma de rendimento serão as visualizações
através dos canais e redes sociais, bem
como vendas cruzadas e benefícios através
de parceiros de negócio.

O Why do projeto
What

How

Why

Na Dinas´s Babies, as nossas roupas são de
alta qualidade, produzidas em Portugal,
porque (why) para nós é importante o
bem-estar dos nossos bebés e o conforto
dos seus papás e mamãs.
(How) Fazemos com base em modelos
testados e submetidos a padrões de
qualidade superior, por forma a obtermos
os melhores resultados.
(What) Roupas com qualidade de referencia
produzidas em Portugal.

Objetivo em números
Objetivo da Campanha
de Inbound Marketing
• A Dinas´s Babies irá efetuar a sua
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Definição de ICP
O Ideal Customer Profile (ICP) são todos os que compram pelo menos uma
vez por mês, com um tiket médio de 50 €. Detêm um profundo conhecimento
dos produtos, estando presente com alguma frequência nos vários
fóruns/conversas abertas de comunidade promovidas pela Dinas´s Babies.
Sabe e reconhece a importância que os nossos produtos têm na sua vida e
tem presença constante nas nossas redes sociais, recomendando e
partilhando os nossos produtos. Surge com frequência, nas nossas
apresentações de casos de sucesso. Subscreve as nossas redes sociais e a
nossa newsletter.

Personas

Personas

Considerei que, apesar de ter duas personas com
frustrações diferentes mas dentro da mesma
temática, para esta campanha de Inbound
Marketing, a jornada do cliente e as ações em
cada etapa são as mesmas. As temáticas, o
conteúdo, bem como os canais de comunicação
são dirigidos e adequados para ambas.

A Mãe Filipa

DADOS DEMOGRÁFICOS
35 anos, casada, licenciada e atualmente a exercer
na sua área.

HÁBITOS
Efetua praticamente todas as suas compras pela via online.
Pratica corrida regularmente. Gosta de viajar, as suas férias
habitualmente são em destinos com praias. Uma vez por mês
vai jantar/almoçar fora.
INTERESSES
Viagens; Cozinha e pastelaria; Moda.
FRUSTRAÇÕES
É mãe pela primeira vez, e a inexperiência como tal é a sua
principal frustração. Temas como amamentação, saúde do
bebé, conforto e bem-estar do bebé são algumas das suas
dúvidas.
DESAFIOS
Nesta face da sua vida, pretende absorver o máximo de
conhecimento sobre temas à volta do cuidado e bem-estar
bebé.
OBJECTIVOS
Dar o melhor conforto e bem-estar ao seu bebé.

REDES SOCIAIS QUE UTILIZA

O Pai Ricardo

DADOS DEMOGRÁFICOS
31 anos, casado, licenciado e atualmente a exercer
na sua área.

HÁBITOS
Detesta perder tempo em compras, optando pela via online na
sua maioria. Gosta de se encontrar em boa forma física e para
isso pratica vários desportos. Mensalmente tem um jantar com
os amigos.
INTERESSES

Viagens; culinária; aplicações e sistemas que
simplifiquem a vida; aeromodelismo e desporto.

FRUSTRAÇÕES
É pai pela primeira vez, e a inexperiência como tal é a sua
principal frustração. Temas relacionados com a saúde e bemestar dos bebés, roupas para bebés e gestão do tempo entre
os cuidados com o bebé e o seu tempo pessoal são as suas
preocupações recentes.
DESAFIOS
Ser o melhor pai e partilhar as tarefas relacionadas com o seu
bebé, com a mãe.
OBJECTIVOS
Dar o melhor conforto e bem-estar ao seu bebé
e à mãe.
REDES SOCIAIS QUE UTILIZA

Definição da Jornada do Cliente
Descoberta e
Aprendizado

Reconhecimento do
Problema

Consideração da Solução

Decisão de Compra

➢ Temáticas
✓ Vamos ser pais, e agora?;
✓Como devo vestir o meu
bebé;
✓A saúde do meu bebé;
✓Como mudar uma fralda.

➢Temáticas
✓Lista de Maternidade;
✓Bodys e babygrows, Lda;
✓Rastreio auditivo;
✓Teste do pezinho.

➢Temáticas
✓Tipos de listas de
maternidade;
✓Os nossos novos babygrow;
✓Clinica ABC – A nossa
parceira.

➢Temáticas
✓Kits de maternidade;
✓Os nossos bebes modelos;
✓Portefólio de modelos
usando os nossos
produtos.

➢Tipologia de conteúdo
✓Artigos no Blog;
✓eBook;
✓Newsletter.
➢ Canais de Comunicação
✓Blog (website);
✓Redes sociais.

➢Tipologia de conteúdo
✓Artigos no Blog;
✓eBook e Newsletter;
✓Webinar;
➢Canais de Comunicação
✓Blog (website);
✓Redes sociais;
✓Zoom e/ou Teams;
✓Landing pages;
✓CTA.

➢Tipologia de conteúdo
✓Artigos no Blog;
✓eBook e Newsletter ;
✓Casos de Sucesso;
✓Webinar/Conversas
abertas.
➢Canais de Comunicação
✓Redes sociais;
✓E-mail marketing;
✓Apresentações.

➢Tipologia de conteúdo
✓Artigos no Blog;
✓eBook e Newsletter ;
✓Casos de Sucesso;
➢Canais de Comunicação
✓Redes sociais;
✓Loja Online;
✓Chat online.

Identificar as ações para cada fase da Campanha de Inbound
Marketing
Blog com artigos otimizados em SEO, usando as palavras
chave de cada persona, bem como indo ao encontra das suas
dores. # nas redes sociais de acordo com as temáticas
identificadas.
Em cada artigo existirá possibilidade de “quero saber mais”
(CTA) e landing page com formulários simples e thank you
pages. A possibilidade de subscrição da Newslettter e/ou
eBooks.
E-mail Marketing com sugestões de artigos personalizados,
blog, newsletter, convites para participar em webinar e
sessões de conversas abertas. Apresentações de casos de
sucesso e demonstrações de produtos. Implementação de
chat online.

Equipa de vendas fará o acompanhamento. Ajuda
online em chat próprio e verificação e análise de
carrinhos abandonados, produtos mais e menos
vendido.
E-mail marketing com acompanhamento de datas
relevantes dos nossos clientes, agradecimentos,
inquéritos de satisfação, envio de amostras de
produtos, presentes e descontos para o Top 20.
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