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OBJECTIVOS DA EMPRESA PEDRO MARTINS GALLERY
PERIODO DE TEMPO

Mensalmente

VISITANTES

LEADS

CLIENTES

10000

200

10

Personas da Empresa PEDRO MARTINS GALLERY
Sofia Quadros
Sofia Quadros tem 55 anos e é empresária em Lisboa. É casada, tem dois filhos maiores e um cão. Valoriza
muito a sua vida pessoal e a família. Apesar da pressão diária do seu trabalho não quer deixar de estar com
a família, pois acredita que criar boas memórias contribui para a saúde e bem-estar. O seu vencimento
mensal líquido ronda à volta dos 2.500€.

INFORMAÇÃO DA PERSONA SOFIA QUADROS
DADOS DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

Homens e Mulheres, dos 30 aos 65
anos, com formação superior e
trabalho fixo.

Compra online. Vai a exposições de arte e fotografia. Segue artistas e
personalidades públicas nas redes sociais, como o Facebook e o
Instagram.

FRUSTRAÇÕES

INTERESSES

DESAFIOS

Procura exclusividade. Não encontra o presente ideal.
Quer imortalizar um momento.

Encontrar onde adquirir
exclusivo e personalizado.

Amante
de
arte
fotografia.
Gosta
comprar obras.

e
de

OBJECTIVOS
um

presente

Oferecer uma recordação de
um ente querido

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA SOFIA QUADROS
SOCIAL MEDIA



Facebook



Instagram

NOME

ENDEREÇO

Facebook

 https://www.facebook.com/pier.martin.988

Conta instagram

 https://www.instagram.com/pier.martin/

DORES LIGADO A PERSONA SOFIA QUADROS
CONSCIÊNCIA
A Sofia gostava de oferecer no Natal um quadro da família retratada, mas não tem ideia de como pode ser esse quadro.



Portrait



Drawing Pencil and Charcoal



Retrato



Retrato da família



Retrato à carvão

CONSIDERAÇÃO
Visualiza um intant story no instagram, de uma personalidade pública que admira e segue nas redes sociais e quer um igual. Começa a
seguir a página e questiona por mensagem sobre valores e prazos de entrega.



Portrait artist



Retrato



Retrato da família



Retrato à carvão

DECISÃO
Decide que tenciona comprar um retrato da família para oferecer no Natal, e quem sabe um dia pedir para fazer o retrato do cão.



Drawing Pencil and Charcoal



Retrato



Retrato da família



Retrato à carvão

Matthew Marvel
Matthew Marvel tem 30 anos, é Engenheiro Informático em Garland, Texa EUA. É solteiro e vive num
apartamento arrendado. É cliente da Netflix e Disney+. Amante de Fan ART.

INFORMAÇÃO DA PERSONA MATTHEW MARVEL
DADOS DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

Homem e Mulher, dos 25 aos 65 anos. Qualquer
estado civil. Empregados. Escolaridade mínima e
ensino superior

Compra online. Participa em feiras temáticas. Gosta de
cinema e séries. É utilizador das redes sociais, como o
Facebook e o Instagram.

Pessoas famosas
Personagens
fictícias

FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS

OBJECTIVOS

Quer alimentar a sua coleção de peças únicas sobre
as suas personagens favoritas

Encontrar peças originais sobre as suas
personagens favoritas

Comprar peças originais sobre as suas
personagens favoritas

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA MATTHEW MARVEL
SOCIAL MEDIA



Facebook



Instagram



Pinterest

NOME

ENDEREÇO

Facebook

 https://www.facebook.com/pier.martin.988

Instagram

 https://www.instagram.com/pier.martin/

Pinterest

 https://www.pinterest.pt/pier_martin0041/

DORES LIGADO A PERSONA MATTHEW MARVEL
CONSCIÊNCIA
O Matthew Marvel pesquisa no Google sobre Fan Art das suas personagens fictícias favoritas e encontra na ETSY a loja de Pedro Martins



Fanart



Fanart print



Marvel Fanart print



DC fanart print

CONSIDERAÇÃO
É contactado por Pedro Martins que lhe informa sobre valores e condições de envio.



Fanart



Fanart Print



Marvel Fanart print



DC fanart print



DC fanart print

DECISÃO
Decide efetuar a compra de um Print pela loja online ETSY.



Fanart



Fanart print



Marvel Fanart print

Sara Picasso
Sara tem 18 anos, é estudante no ensino regular, 12º ano. Solteira, vive com os pais no Porto. Gosta de
desenho e é autoditada. Não tem dinheiro para comprar um curso.

INFORMAÇÃO DA PERSONA SARA PICASSO
DADOS
DEMOGRÁFICOS

HÁBITOS

INTERESSES

Qualquer idade,
qualquer género.

Interessa-se por arte e fotografia. Costuma pesquisar video tutoriais no Youtube; Interessa-se por
causas de direitos da mulher e igualdade de géneros, bem como por causas ambientais;

Desenho, arte
e fotografia

FRUSTRAÇÕES
Não

consegue

Não
tem
Desmoraliza.
crítica.

DESAFIOS

OBJECTIVOS

desenhar.

O seu maior desafio é deixar de lado a sua timidez e pedir aos pais

Adquirir

conhecimentos

sobre

iniciativa.
Medo
da

para frequentar aulas ou participar num workshop de desenho, pois
tem como objetivo aprender técnicas de desenho.

desenho. Participar num curso ou
workshop de desenho.

MÉDIA SOCIAL LIGADO A PERSONA SARA PICASSO
SOCIAL MEDIA



Facebook



Youtube



Instagram



Pinterest

NOME

ENDEREÇO

Facebook

 https://www.facebook.com/pier.martin.988

TouTube

 https://www.youtube.com/channel/UCVfnkPP9ONoLZC9HSdATB0A

Instagram

 https://www.instagram.com/pedro_martins_gallery/

Pinterest

 https://www.pinterest.pt/pier_martin0041

DORES LIGADO A PERSONA SARA PICASSO
CONSCIÊNCIA
A Sara Picasso pesquisa no Google como desenhar cabelos com lápis de grafite. Encontra o artigo ‘How to draw hair with graphite and
charcoal pencils’ que a encaminha para o site https://pedromartins.site/



How to draw



Drawing Pencil and Charcoal



How to draw hair with pencil

CONSIDERAÇÃO
Recebe informações de como fazer o registo no canal de Youtube para visualizar os vídeos ‘How to Draw’.



How to draw



Drawing pencil and Charcoal



How to draw hair with pencil

DECISÃO
Decide fazer registo no canal do Youtube e pagar mensalidade para visualização dos videos.



How to draw



Drawing pencil and Charcoal



How to draw hair with pencil

