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CRIE O SEU SITE  
E AS SUAS PÁGINAS DE REDES SOCIAIS 
Face à enorme popularidade da internet, ter um website e presença nas redes sociais  
é essencial para qualquer atividade. 

A grande vantagem é estar sempre presente, o que faz parecer que está sempre em mo-
vimento, em ação. Mesmo quando não existe grande atividade, em épocas mais paradas, 
os posts nas redes sociais não deixam que ninguém se esqueça de si.

DESTAQUE  
AS SUAS IMAGENS
A qualidade das imagens é fundamental 
para despertar o interesse dos seus po-
tenciais clientes que, em primeiro lugar, 
viajam mentalmente para o seu destino.

Escolha temas semanal ou mensalmente 
e vá explorando todos os assuntos à volta 
dos mesmos. Cativa muito as pessoas e 
pode sempre explicar curiosidades, ou 
lançar desafios para eles mesmo os explica-
rem. Assim terá interação dos seus clientes 
nas suas páginas.

ESCOLHA  
UM BOM DOMÍNIO 
PARA O WEBSITE
O WordPress permite alojar o seu site na 
internet sem quaisquer custos. No entanto, 
terá mais credibilidade, usando um domí-
nio próprio. 

Poderá sempre contratar também uma 
empresa com experiência nesta área, que 
lhe criará, com a sua ajuda, conteúdos fi-
dedignos e imagens certas para captarem 
mais visitantes e clientes.

SUGIRA  
AOS SEUS CLIENTES  
QUE CRIEM CONTEÚDO
Na era das redes sociais é impossível controlar os 
conteúdos publicados sobre a sua empresa. Atual-
mente, qualquer reclamação ou elogio é ampliado, 
em “blogs” ou nas redes sociais. 

COMO USAR ISSO A SEU FAVOR:
• Exiba os endereços das suas redes sociais em 
todo o lado, não apenas no seu site, mas tam-
bém junto ao seu endereço físico, por exemplo, 
no estacionamento da sua empresa. Ou quando 
publicita através dos seus patrocínios ou das pre-
senças em eventos, coloque sempre os endereços 
das redes sociais.

• Sugira aos seus clientes satisfeitos que dei-
xem comentários e partilhem conteúdos nos 
seus blogues ou redes sociais, esteja sempre 
disponível para resolver os seus problemas com  
rapidez e peça desculpa sempre que se deparar 
com um comentário negativo.

• Transfira parte desse conteúdo para o seu 
site e transforme-o. Aqui a grande vantagem é 
usar os comentários positivos, as partilhas de expe-
riências dos seus clientes, a divulgação gratuita da 
sua empresa/marca no seu site.

ESTRUTURE  
O SEU CONTEÚDO

Comece por definir as vantagens 
dos seus serviços ou produtos em re-
lação à concorrência. Por exemplo, 
crie necessidades aos seus clientes, 
apresentando-lhes serviços atrativos 
que os façam escolher a si e não aos 
concorrentes.

Em segundo lugar, defina as expe-
riências que o seu negócio pode 
proporcionar. 

• Paisagens e pontos fotográficos? 
• Locais Históricos? 
• Gastronomia? 
• Praias? 
• Atividades Equestres?

Com as imagens certas, consegue 
sempre mostrar novidades, criar 
novos conteúdos e assim estar um 
passo à frente da concorrência.

DIVULGUE  
O SEU SITE  
NOS AGREGADORES  
DE TURISMO
Existem vários locais onde po-
derá registar o seu site para que 
o seu negócio ganhe destaque 
e atraia mais clientes: Google 
Maps, TripAdvisor, Booking.com 
e Trivago são alguns exemplos 
de agregadores de turismo que 
o podem ajudar a gerar negócio.

Lembre-se de que em algumas des-
tas plataformas, como o Google 
Maps, o TripAdvisor e o Booking.
com, os seus clientes poderão fa-
zer comentários menos abonató-
rios. Procure responder a todos e 
fazer as mudanças sugeridas aos 
seus clientes.

Peça ajuda aos seu parceiros de 
internet para o orientar nestes 
aspetos. Eles têm experiencia em 
como fazer da melhor maneira. 

DESTACANDO  
A SUA EMPRESA  
NESTE MUNDO VIRTUAL
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