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Convento

Convento

CONVENTO - CYBERART
O PROBLEMA
As principais lacunas do Convento, que se querem solucionar com este plano de marketing são, o pouco foco no marketing. A falta de
estratégia de marketing digital, definir estratégias para que se consiga alcançar um maior público, conseguir dar a conhecer o Convento
ao público nacional, e à posteriori público internacional.
Aumentar o leque de visitantes, captar mais clientes, tornar o Convento um maior caso de sucesso para além dos prémios ganhos.
Para criar essa estratégia, adicionar um maior número de atividades, captar a atenção dos visitantes com os pontos fortes do Convento
que são conhecidos apenas durante a visita, como é o caso da Galeria e da Equitação.

A SOLUÇÃO
O objetivo da criação deste plano é resolver os maiores problemas, com a implementação do marketing digital. As soluções passam por:
- Aplicar uma boa estratégia de marketing para aumentar o público, criação de um plano para ter uma presença forte nas redes socias.
Implementar os cronogramas mensais para captar o maior número de clientes.
- Partilhar todas as atividades e pormenores das mesmas, como reservas e visitar. Criar estratégias de captar clientes para estas
atividades, com testemunhos e fotografias apelativas dos mesmo.
- Através das redes sociais trazer mais visitantes, não só ao Convento, como também à região, dar valor a esta.

MERCADO ALVO
Pública nacional e internacionas, na faixa etária dos 24 - 45, classe média alta, ticket médio de 250€, casais com ou sem filhos. Gosto pelo
campo, animais e arte. Amante de viagens, conhecer sítios novos, e com uma qualidade de vida muito mais tranquila.

CONCORRÊNCIA
Os principais alojamentos concorrentes do Convento são alojamentos locais, inseridos no meio rural. Apesar do Convento se diferenciar
pelas suas características e ofertas únicas.
Os principais concorrentes são:
- Casas da Piedade (Azinhaga)
- Salvaterra Country House (Salvaterra de Magos)
- Nature Forest Tourism (Martingil)
- Herdade do Alecrim (Santiago do Cacém)
- Marchanta (Valada do Ribatejo)
- Cerdeira (Serra da Lousã)

A EQUIPA
A equipa de trabalho do Convento inclui:
- Administração e gestão
- Caseiro/manutenção
- Limpeza

SUMÁRIO FINANCEIRO
Sumário financeiro do Convento:
- Volume de negócios

https://eagencia.crivo.pt/project/63/pitches/52/pitch/relatorio/type/print

1/4

05/05/22, 15:32

Relatório do Pitch

SUMÁRIO FINANCEIRO

- Balanço - Ativo, Capital próprio, Passivo
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Tabela de custos da aplicação da estratégia de marketing digital:

MILESTONES
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