FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA
GOVERNO
DOS AÇORES

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Melhoria da Presença Online e Gestão
interna da Green Vaca�ons
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-100143
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial das empresas
regionais para a compe��vidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Green Vaca�ons - Gestão de Alojamento Local
e A�vidades Turís�cas, Unipessoal Lda
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 9 614,00€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 9 614,00€
DESCRIÇÃO: A Green Vaca�ons foi criada em 2017 e conta com vários
clientes e imóveis na deslumbrante ilha de São Miguel,

Arquipélago dos Açores. Fazemos toda a gestão de imóveis des�nados para alojamento local, desde o licenciamento do imóvel até à receção de hospedes. Nós tratamos de tudo!
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A presente proposta apresenta ainda as seguintes vantagens:
1. Maior visibilidade dos serviços da empresa através de uma presença
online mais consolidada e de um site mul�linguagem
2. Acesso a esta�s�cas de visitas ao website e adequação da publicidade aos resultados daí provenientes
3. Divulgação dos serviços da empresa através da realização de vídeo
promocional e E-book
4. Presença em canais com elevado número de u�lizadores (Facebook,
instagram, linkedin)
5. Reu�lização dos modelos/layouts elaborados para as redes sociais
para que o cliente consiga manter as mesmas sempre atualizadas e com
conteúdo apela�vo.
6. Envio de promoções/campanhas a um elevado número de clientes
através da u�lização do sistema de newsle�ers
7. Maior eﬁcácia no processo de gestão de alojamentos locais através
da u�lização de uma única plataforma por todos os colaboradores da empresa
8. Maior transparência e rapidez nas solicitações dos proprietários dos
alojamentos através da u�lização por parte dos mesmos da plataforma
Web
9. Obtenção de feedback dos hóspedes com o intuito de melhorar a sua
prestação de serviços através da realização do ques�onário online com
base de dados
10. Maior facilidade na angariação de novos alojamentos através da apresentação do E-Book

