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ELEVATOR PITCH
Nos pontos de venda do canal HORECA, o que procura num fornecedor?
Que não falhe nas datas de fornecimento? Que tenha produtos que trazem notoriedade para o ponto de
venda? Que esteja preparado para a sustentabilidade do sector?

WHY
A BEBIDIS é empresa de distribuição de bebidas vocacionada para o canal HORECA do Grupo Arieiro de quem também fazem parte a Água Do
Fastio que é uma das marcas preferidas dos consumidores, a água com gás Água do Arieiro, os refrigerantes Frutol e Frutol Zero e a Gasosa Trevo.
No portfólio de produtos, temos soluções de garrafas de vidro ou PET, e temos parcerias com as melhores marcas nas restantes bebidas como é o
caso da Schweppes, cerveja Estrella Galicia ou a cerveja 1906.
Com mais de 60 anos de experiência, gostamos de fazer parte da evolução do sector e a nossa organização é a chave para isso.
Contamos com:
1-) Produção própria de bebidas;
2-) Equipa de vendas em formato presencial e não presencial (estamos sempre disponíveis);
3-) Distribuição própria em todo país;
Mais importante: conseguiremos estar presentes no seu ponto de venda antes de precisar de nós.
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JORNADA DO CLIENTE | FUNIL VENDAS
●
●
●

ATRAIR
●
●
●

CONVERTER
●
●

RELACIONAR
●
●

VENDER
FIDELIZAR

●
●

ARTIGOS BLOG (SEO) ●
POST REDES SOCIAIS ●
●
ANUNCIOS PAGOS

LANDING PAGES
CTA’S
ARTIGOS BLOG

GOOGLE ANALYTICS
EVOLUÇÃO Nº LEADS

●
●

EMAIL MKT
●
REDES SOCIAIS / WHATSAPP ●
VISITAS PRESENCIAIS
CONTACT CENTER

●
●

GOOGLE ANALYTICS
IMPRESSÕES, LIKES, PARTILHAS
CLICKS

CLICKS
IMPRESSÕES, LIKES, PARTILHAS

VOLUME DES VENDAS
TAXA SUCESSO (VENDAS/LEADS)

●
EMAIL MKT (DESCONTOS/OFERTAS)
●
VISITAS PRESENCIAIS (CHARME)
●

EMAILS ABERTOS
CLICKS
VENDAS
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OBJECTIVO CAMPANHA INBOUND MARKETING

Atrair
Converter / Relacionar

Vender e Fidelizar
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ICP
IDEAL
CUSTOMER
PROFILE
Ideal Customer Profile
Proprietários/gerentes de restaurantes, entre os 35 e os 55 anos, com
Pontos de venda em Lisboa, zona Oeste, Porto ou Braga, que procurem
um fornecedor proactivo em relação às tendências do mercado, sem
falhas no timing de fornecimento, com produtos em catálogo de marcas
com notoriedade e do agrado dos seus consumidores. Com capacidade
de venda de água de 240 garrafas de 0,33cl por semana.
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PERSONA #1 |INFORMAÇÃO
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PERSONA #1 |PITCH
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PERSONA #2 |INFORMAÇÃO
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PERSONA #2 |PITCH
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JORNADA DO CLIENTE | IDENTIFICAÇÃO
Aprendizagem e Descoberta

O Manuel Nunes e o Joaquim Silva têm as mesmas dúvidas sobre o SDR e pesquisam sobre o
assunto.

O Manuel Nunes e o Joaquim Silva percebem que quanto mais cedo optarem por soluções de
Reconhecimento do Problema
bebidas em garrafa de vidro menos brusco será o movimento de transição de plástico para vidro,
porque sabem que o vidro traz notoriedade para o ponto de venda.
Consideração da Solução

Ambos vêm no nosso site o catálogo de produtos, gostam dos vários formatos que temos,
sendo alguns deles únicos. Percebem que temos mais produtos para além de água e somos
representantes de importantes marcas como a Schweeps e Estrella Gallicia. Gostam também
dos conteúdos que temos onde se evidencia as metas para o aumento da reciclagem das
embalagens (SDR) e as vantagens em terem água engarrafada.

Decisão de Compra

O Manuel Nunes decide ligar para o número que está no site, fala com a nossa equipa de
vendas que recolhe toda a informação para passar ao gestor que visita o cliente para conhecer
o ponto de venda e apresentar uma proposta.
O Joaquim Silva preenche o formulário, coloca as questões que tem na caixa de mensagens. A
equipa de vendas analisa as questões e dá um feedback direcionado via telefone e marca visita
presencial para conhecermos o espaço e fechar uma proposta.

DEFINIÇÃO JORNADAS DO CLIENTE & ACÇÕES
Descoberta e Aprendizado

1-) Objectivos do sistema de depósito e
reembolso (SDR)

Reconhecimento do Problema

Consideração da Solução

Decisão de Compra

2-) Tendências de consumo de bebidas
no mercado horeca 1º trimestre

1-) Desaﬁos para o canal HORECA do
sistema de depósito e reembolso (SDR)
2-) 3 vantagens nas garrafa de vidro
comparativamente ao PET (plástico)

1-) Apresentar as garrafas vidro mais
vendidas no sector HORECA e
apresentar vantagens.

1-) Testemunho de um cliente que
passou de embalagem (garrafa) de
plástico para vidro

Conteúdo ARTIGO WEBBLOG para as 2 temáticas

ARTIGO WEBBLOG para as 2 temáticas

ARTIGO WEBBLOG para as 2 temáticas

ARTIGO WEBBLOG para as 2 temáticas

WEBSITE, post preview no facebook e
email MKT

WEBSITE, post preview no facebook e
email MKT

WEBSITE, post preview no facebook e email
MKT

Palavra 1-) sistema deposito reembolso;
Chave 2-) consumo de bebidas;

1-) sistema deposito reembolso; horeca;
2-) vantagens vidro horeca

1-) garrafa horeca; vantagens vidro
horeca

1-) vantagens vidro horeca

Acções Criar landing page (isto é, através da
CTA) neste artigo para situar a fase da
jornada de compra da LEAD e saber
qual a newsletter seguinte a enviar

Criar landing page (isto é, através da
CTA)neste artigo para situar a fase da
jornada de compra da LEAD e saber
qual a newsletter seguinte a enviar

Criar landing page (isto é, através da
CTA) neste artigo para situar a fase da
jornada de compra da LEAD e saber
qual a newsletter seguinte a enviar

CTA para incentivar LEAD a
contactar ou enviar pedido de
contacto

Temáticas

Canais WEBSITE e post preview no facebook

Temática 1-)
sugere também a
leitura de:

reconhecimento do
problema = temática 1-)
+
considerar solução =
temática 1-)

Temática 1-) sugere
Consideração da Solução
também a leitura de: =
temática 1-)
e

Temática 2-)
sugere também a
leitura de:

considerar solução =
temática 1-)

Temática 2-) sugere Decisão de compra =
temática 1-)
também a leitura de:

a leitura de
Decisão de compra =
temática 1-)
Temática 1-) sugere
também a leitura
de:

reconhecimento do
problema =
temática 1-)
Temática 1-)
sugere também
a leitura de:

Propor contacto

Consideração da
Solução =
temática 1-)
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