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Convento
Relatório da Empresa Convento

MORADA

CONTACTO

NIF

Conventinho de Santo Antonio, Ponte da Chamusca
2140-309 Pinheiro Grande

maggygregorio@gmail.com

OBJECTIVOS DA EMPRESA CONVENTO
PERIODO DE TEMPO

Mensalmente

https://eagencia.crivo.pt/strategy/63/relatorio/type/print
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Personas da Empresa Convento

Marta dos Reis
Marta Reis é uma arquiteta, muito aventureira e apaixonada pela calma do campo. Não consegue não
visitar, pelo menos uma vez por mês, as zonas mais rurais do país.

INFORMAÇÃO DA PERSONA MARTA DOS REIS
DADOS DEMOGRÁFICOS
28

anos

de

idade,

do

género

feminino,

HÁBITOS

INTERESSES

solteira,

Gosta de passear, especialmente a museus de arte, conhecer

Arte, cultura,

licenciada em arquitetura e trabalha na área de
formação. Nasceu em Beja, mas foi para estudar para

sítios novos, adora a calma do interior de Portugal, os animais
e os campos. Passar tempo de qualidade com amigos e

relax,
diversão,

Lisboa e depois empregou-se na mesma cidade.

família é o momento máximo de felicidade.

vida

de

campo/rural.
FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

Quer regressar à cidade de berço, mas não

Ser

e

Desenhar a sua quinta de sonho, para ter os seus

consegue

de

conseguir ir além fronteiras com o seu

animais e os campos agrícolas. Ser arquiteta da

trabalho em Beja. Não conseguir ter muito

trabalho. Desenvolver o interior do país,

sua própria empresa no interior de Portugal, e

tempo livre e o inverno, é um incomodo.

com o seu trabalho aliado às tradições
rurais.

conseguir assim desenvolver a região.

ser

sucessível

na

área

uma

arquiteta

de

OBJECTIVOS
sucesso,

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA MARTA DOS REIS
SOCIAL MEDIA



Facebook



Instagram



Pinterest

NOME

ENDEREÇO

Facebook

 martadosreis

Instagram

 martadosreis

Pinterest

 martadosreis

DORES LIGADO A PERSONA MARTA DOS REIS
CONSCIÊNCIA
Fuga do stress da cidade.



espaços rurais



relax



alojamento local

CONSIDERAÇÃO
Aliança entre o espaço rural e a arte.



arte



galeria



arte e ruralidade



espaços rurais

DECISÃO
Conseguir fazer reserva num alojamento que seja acolhedor, ambiente familiar e que tenha características artísticas e rurais.



alojamento local
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espaços rurais



arte e ruralidade
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Jean Oliver
Jean Oliver, procura constantemente lugares pacíficos para se inspirar em que os filhos o possam
acompanhar. É um amante do ar puro e de boa arte.

INFORMAÇÃO DA PERSONA JEAN OLIVER
DADOS DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

34 anos de idade, masculino, casado com 2 filhos
com idades entre os 4 e 6, mestre em literatura,

Gosta de visitar sítios didáticos e dinâmicos com os filhos, e retirar
inspiração de qualquer sítio que visite. Adora dar a conhecer, quem

Escrever,
viajar,

professor de letras na faculdade e escritor. Natural
de Paris, França.

para ele são os melhores escritores da historia. O bloco de notas é a
maior companhia.

ensinar,
arte

e

cultura.
FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

OBJECTIVOS

Conjugar a escrita com o emprego. Falta de tempo livre para
inspiração.

Conseguir ter tempo livre e de qualidade com os
filhos.

Ser escritor a fulltime.

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA JEAN OLIVER
SOCIAL MEDIA



Facebook



Instagram



Linkedin

NOME

ENDEREÇO

Facebook

 jeanoliver

Instagram

 jeanoliver

Linkedin

 jeanoliver

DORES LIGADO A PERSONA JEAN OLIVER
CONSCIÊNCIA
Encontrar um alojamento que se insira num local pacato, mas com uma biblioteca e com lugares de inspiração.



relax





alojamento local

natureza



espaço rural



livros

CONSIDERAÇÃO
Encontrar um alojamento com testemunhos de artistas. Alojamentos que inspirem artistas, com as raízes da terra bem vincadas.



cultura



raízes



arte



testemunhos

DECISÃO
Encontrar um alojamento que seja inspirador para o próprio e didático para os filhos.



atividades
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equitação



kidfriendly



espaço rural



alojamento local
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