
DESIGNAÇÃO DO PROJETO:  TS INFORMÁTICA DIGITAL

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-102498    

OBJETIVO PRINCIPAL: Criação de um "website - plataforma digital"

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: TIAGO SILVA INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA

CUSTO TOTAL: 9 300,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 6 575,00 €

DESCRIÇÃO: 
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Este projeto em questão baseia-se na criação e divulgação de um canal 
digital "website - plataforma digital" com administração, sistema de 
contatos e produtos/serviços. Além desta plataforma e da criação de um 
website será também desenvolvido um plano estratégico de marketing 
digital de forma a potenciar as vendas e retenção dos clientes através dos 
meios digitais.
Posto isto, deixamos de seguida os serviços que irão ser adquiridos ao 
longo deste projeto:
Desenvolvimento UX / UI: Estudo e criação de Layout da loja focado na 
maximização das vendas e retenção dos clientes. Conceção e Programação 
- Website: Criação de Website com presença institucional, sistema de
contatos e produtos/serviços. Design e Conteúdo Redes Sociais: Otimização
+ Peças Gráficas Instagram/YouTube/Google My Business. Pack Report |
Relatório Mensal Cross-Channels: Criação Reports Automizados com
informação de visitas e informação relevante acerca dos utilizadores e
produtos, Ex: Os produtos mais vistos.
Atendendo ao facto de não existir um Website da empresa que nos
permitam ter acesso a todos os seus produtos/serviços, decidimos avançar
com este projeto de forma a suprimir esta lacuna.
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1. - Aumento do número potencial de clientes e consequente aumento
do volume de vendas;
2. - Maior visibilidade e promoção da empresa devido à sua forte
presença online;
3. - Maior informação disponível acerca da empresa, tais como,
contactos telefónicos, emails e endereço;
4. - Redes sociais atualizadas de forma mais célere (modelos);
5. - Facilidade em encontrar a empresa nos motores de busca (SEO);
6. - Maior perceção do alcance que o website está a ter (Analytics);
7. - Asseguramento de que os clientes são informados acerca das
novidades da empresa;




