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Big Kids
Relatório do Pitch Big Kids da Empresa Big Kids

BIG KIDS
O PROBLEMA
Falta de plataformas de ajuda para a orientação educacional e vocacional focados nos alunos do 2ºciclo

A SOLUÇÃO E A MISSÃO

Missão: AJUDAR NA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Plataforma digital para ajudar a perceber onde o pré-adolescente é bom, e em que áreas se sente realizado, ou seja, uma
plataforma de ajuda da orientação vocacional. Isto seria analisado através de jogos e questionários online para ver onde o
individuo se destaca e o que gosta para depois trabalhar com ele esses mesmos dotes. Por exemplo se atingir 80% de
conhecimento base numa área é sugerida essa mesma área como atividade extracurricular. Ex: Primeiros Socorros Kids,
Natureza Kids, Nutrição Kids, Tecnologia Kids etc...
No fim fica com uma caderneta digital com valências nas áreas, na qual percorreu o caminho como atividade extracurricular.
Funcionalidades:
Jogos didáticos e questionários online divertidos online que permitam a avaliação psicológica e educacional online e que vai
permitir o pré-adolescente perceber em que área se distingue;
Caderneta digital que permita registar as valências no fim de concluir as atividades extracurriculares sugeridas pelos resultados
dos jogos e questionários (exemplo de atividade extracurricular sugerida: Primeiros Socorros Kids);
Solução: Plataforma digital de jogos psicotécnicos e de orientação vocacional e educacional

MERCADO ALVO
Alunos do 2ºciclo, Pais, Educadores, Professores, Psicológos Educacionais

CONCORRÊNCIA
Concorrência indireta: Testes Psicotécnicos tradicionais; Jogos Educacionais
Concorrência Direta: Shape Your Future

A EQUIPA
CEO e Direção de Marketing : Flávia Abreu
2 Psicológos
2 Professores de 2ºciclo

SUMÁRIO FINANCEIRO
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SUMÁRIO FINANCEIRO
Receitas Iniciais: Apoio do Ministério da Educação - 5000€
Apoio da Ordem dos Psicólogs - 2000€
Investimento inicial do CEO- 500€
Total 7500€
Custos: Desenvolvimento da plataforma : 1500€
. Criação dos conteúdos :50€/mês
Promoção do projeto nas redes sociais : 50€/mês
. O vencimento dos empregados e CEO
Vencimento CEO - 1000€
Vencimento 2 Psicólogos - 1000€/cada
Vencimento 2 Professores - 1000€/cada
5000€/mês
Subscrições mensais
Packs:
Jogos + Resultados + apoio educacional + apoio psicológico: 39,99€ - 70 subscrições -2,799,3 - Mês
Jogos + Resultados - 12.99€ - 100 subscrições - 1299€ - Mês
Jogos + Resultados + apoio educacional: 24,99€ - 50 subscrições - 1249,50€ - Mês
Total por Mês ao fim de um ano:
5347,80€

MILESTONES
Desenvolvimento da imagem e estratégia de marketing digital | 31.01.2022
Desenvolvimento dos primeiros conteúdos | 31.03.2022
Análise e desenvolvimento da plataforma | 31.3.2022
Lançamento do projeto | 31.5.2022
Campanha de divulgação | 31.05.2022
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