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Go.Marketing
Relatório da Empresa Go.Marketing

MORADA

CONTACTO

NIF

veraleitedasilva@gmail.com

OBJECTIVOS DA EMPRESA GO.MARKETING
PERIODO DE TEMPO

Mensalmente

https://eagencia.crivo.pt/strategy/62/relatorio/type/print
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Personas da Empresa Go.Marketing
Leonor
Formada em Marketing e trabalha como Brand Manager num grupo que opera em
áreas distintas como a alimentação, bebidas, industria, serviços, imobiliário,
restauração e hotelaria.

INFORMAÇÃO DA PERSONA LEONOR
DADOS
DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

Tem 28 anos, vive
em Lisboa, é casada
e tem uma filha de 1
ano.

Gosta de praticar exercício antes de começar a
trabalhar e é utilizadora de redes sociais e é a
partir da internet que se atualiza face às notícias
no mundo.

Gosta de decoração, de viajar, passar
tempo com a família, experimentar
restaurantes novos e tem um gosto
especial por moda.

FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

OBJECTIVOS

Já percebeu que
precisa
de
se
reinventar
e
apresentar
os
produtos
certos
de forma mais
dinâmica.

Pretende integrar na sua estratégia de marketing ferramentas
de Marketing Automation, que a permita conhecer ainda
melhor os seus clientes e saber o que o mercado em geral
procura. Assim conseguirá analisar as visitas ao site,
aumentar a sua rede de contactos e apresentar-lhes em
tempo real as soluções que estes procuram.

Aumentar o nº de visitas ao site,
aumentar a taxa de conversão
e o engagement dos seus
emails, comunicar de forma
mais eficaz os seus produtos
aos potenciais clientes.

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA LEONOR
SOCIAL MEDIA

!

Instagram

"

Linkedin

NOME

ENDEREÇO

Intagram Go.Marketing

!

Linkedin Go.Marketing

!

DORES LIGADO A PERSONA LEONOR
CONSCIÊNCIA
Empresas que procurem soluções de Marketing





Marketing

Marketing Digital



Marketing Automático



Marketing Conteúdo

CONSIDERAÇÃO
Empresas encontram soluções de marketing e precisam encontrar estratégias



SEO



Nutrição de Leads



Landing Pages



Redes Sociais

DECISÃO
Empresas com necessidade de implementar estratégias de Marketing
https://eagencia.crivo.pt/strategy/62/relatorio/type/print
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Catálogo



e-commerce

https://eagencia.crivo.pt/strategy/62/relatorio/type/print



Loyalty



Social Media
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