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CRIE UM SITE 
INTERNACIONAL 

Nos dias que correm,  
o site é o primeiro cartão  
de visitas do seu negócio  
e pode fazer toda a diferença 
na hora de captar clientes 
internacionais. 

Limitar-se a traduzir os 
conteúdos pode não ser 
suficiente:

NO ROTEIRO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
A internacionalização é um fator essencial para o Turismo Equestre. A maior parte da 
realização do potencial de Portugal nesta vertente turística depende da capacidade 
de atração de turistas estrangeiros. 

INVISTA EM MARKETING DIGITAL
Atualmente, o Marketing Digital é uma das mais poderosas ferramentas de comunicação 
do mercado e faz parte do Marketing Mix de qualquer empresa. 

O desafio de investir na Internet é que a sua empresa tem apenas alguns segundos para 
passar a sua mensagem e apresentar os seus produtos e serviços. 

Seguindo alguns pequenos passos, descubra 
como investir na internacionalização digital do 
seu negócio:

1. Planeie as suas ações de marketing digital, 
de acordo com os seus objetivos a curto e 
longo prazo. 

2. Segmente os seus clientes de acordo com os seus 
países de origem, idade, interesses, etc. 

3. Estude os seus clientes internacionais ao pormenor 
e descubra o que realmente lhes interessa na sua oferta 
ou destino. 

4. Fale com os seus clientes internacionais e tente perce-
ber a lógica das suas escolhas. 

Se ainda não conhece, o Google Market Finder poderá ser uma excelente 
ferramenta para o ajudar a adaptar a sua oferta e a sua comunicação aos 
diferentes mercados mundiais, de acordo com as características específicas 
de cada um.

PARTICIPE EM FEIRAS INTERNACIONAIS
Marcar presença em certames dedicados ao turismo em geral ou ao cavalo, em particular, 
pode ser uma excelente forma de angariar clientes internacionais. 

Ainda que as características da comunicação digital respondam com mais eficiência às 
necessidades de comunicação e angariação de clientes nos dias que correm, o contacto 
humano pode fazer toda a diferença na hora de selar negócios.

Use uma linguagem simples e 
recorra a um tradutor cuja língua 
mãe seja a que pretende incluir 
no seu site. 

Certifique-se de que o seu 
site funciona em termos de 
navegabilidade e em todas as 
plataformas, incluindo móveis.

Inclua o máximo de opções 
de pagamento e certifique-se 
de que exibe os preços em várias 
unidades monetárias.

Mantenha os seus contactos 
bem visíveis e certifique-se 
de que o seu site apela ao 
imaginário de quem o visita.

PERFIL DO TURISTA EQUESTRE EM PORTUGAL

Atualmente, o perfil dos turistas equestres em Portugal 
já é maioritariamente estrangeiro, de classe média alta e 
do sexo feminino, com idades entre os 35 e os 45 anos. 

Para expandir os horizontes do seu negócio, é funda-
mental participar em feiras internacionais e, sobretudo, 
investir num site internacional, em marketing digital e 
nas redes sociais.

35-45 anos
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