
DESIGNAÇÃO DO PROJETO:

Ativação e alavancagem do registo de comunicação digital

CÓDIGO DO PROJETO:

ACORES-03-0853-FEDER-102460

OBJETIVO PRINCIPAL:

Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a

competitividade

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

MARIA DA CONCEIÇÃO PAVÃO SILVA OLIVEIRA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:

9200€

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:

9200€

DESCRIÇÃO:

Descrição:

A Azores Holiday Rental conta com uma experiência no mercado do alojamento para
turistas há mais de quinze anos, bastante antes do “boom” do turismo na região que
se deu a partir de 2015. Crescendo gradualmente através da aquisição de novas
unidades de alojamento, atualmente conta com 4 alojamentos, sendo 2 deles em
locais distintos e os outros 2 na mesma área geográfica. No entanto, em comum têm
todos o facto de estarem em zonas rurais, com amplos jardins, com acesso a vistas
privilegiadas sobre o mar e natureza circundante e inseridas num entorno onde o
descanso e a tranquilidade estão garantidos.



O crescimento do seu negócio foi sustentado ao longo dos anos no serviço cuidado e
personalizado ao cliente, dando atenção aos detalhes e tentando surpreender os
hóspedes no sentido de superar as suas expectativas.

A abordagem tem um cariz familiar e visa que os hóspedes se possam sentir em casa,
oferecendo comodidades e um atendimento próximo aos seus clientes.

Objetivos a concretizados através do Projeto:

· Ter uma presença digital mais profissional, credibilizante, que permita converter
os contactos em vendas, e mais coerente com o seu posicionamento e objetivos
de comunicação, marketing e comerciais;

· Desenvolver esforços consistentes de ativação de marketing nos motores de
busca (google) de forma orgânica e paga, por se entender que são atualmente os
meios de comunicação mais pertinentes tendo em conta a relação custo/benefício
e o targeting que permitem fazer;

· Consolidar e credibilizar a sua presença nos seus mercados de interesse
sendo que os suportes de comunicação digital que pretende desenvolver no
âmbito do Vale PME Digital constituem evidências físicas de inquestionável valor
acrescentado neste processo.
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