FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA
GOVERNO
DOS AÇORES

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Presença online do Centro Auto Estrela
da Manhã
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-100170
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial das empresas
regionais para a compe��vidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Diogo Rocha Pereira
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 7 144,00€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 7 144,00€
DESCRIÇÃO: O centro Auto Estrela da Manhã tem como CAE o CAE 45200 –
Manutenção e reparação de veículos automóveis. A empresa
efetua serviços rápidos de oﬁcina automóvel como por exemplo
alinhamento de direção, Mudança de óleo, Limpeza de faróis e
reposição de lâmpadas. Para além disso ainda se dedica ao
comércio de pneus e de acessórios para o automóvel (lubriﬁcantes, para-brisas, líquidos de limpeza, óleo, lâmpadas, etc) e a
serviços de Pré-Inspeção periódica.
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Com a implementação da solução proposta alcançou-se os seguintes resultados:
• Maior visibilidade dos serviços da empresa através de uma presença
online mais consolidada
• Acesso a esta�s�cas de visitas ao website e adequação da publicidade aos resultados daí provenientes
• Divulgação dos serviços/produtos da empresa através dos vídeos promocionais e das publicações nas redes sociais
• Fácil edição das diferentes páginas de conteúdos do website
• Presença em canais com elevado número de u�lizadores (Facebook,
instagram)
• 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 para o seu público-alvo.
• Maior facilidade em encontrar a empresa em pesquisas através da
devida o�mização do site (SEO) e de publicidade no Google
• Maior facilidade em encontrar a empresa através da publicação no
google e no site de visita virtual
• Aumento do volume de negócios através da ﬁdelização de clientes
(sistema de newsle�er)

