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O TURISMO ENVOLVE QUATRO COMPONENTES
O TURISTA, QUE PROCURA DIVERSAS EXPERIÊNCIAS E SATISFAÇÕES ESPIRITUAIS E FÍSICAS;
OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE ENCARAM O TURISMO COMO UMA ATIVIDADE ECONÓMICA QUE GERA LUCROS;
O GOVERNO, QUE VÊ NO TURISMO UM FATOR DE RIQUEZA PARA A SUA REGIÃO;
A COMUNIDADE DO DESTINO TURÍSTICO QUE CONSIDERA O TURISMO UMA ATIVIDADE CAPAZ DE GERAR EMPREGO E PROMOVER
O INTERCÂMBIO CULTURAL.

O TURISMO É TODA UMA INDÚSTRIA DE VIAGENS, HOTÉIS, TRANSPORTES E TODOS OS DEMAIS
COMPONENTES, NOS QUAIS SE INCLUI O MARKETING TURÍSTICO, QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES E
DESEJOS DOS TURISTAS.
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FATORES CRÍTICOS
GOSTO PELO VINHO;
OBTER CONHECIMENTOS SOBRE O VINHO;
VIVENCIAR E EXPERIENCIAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO VINHO;
DESFRUTAR DA BELEZA DO CENÁRIO;
COMBINAR GASTRONOMIA COM O VINHO;
PARTICIPAR EM EVENTOS RELACIONADOS COM O VINHO;
DESFRUTAR DA CULTURA E AMBIÊNCIA DO VINHO;
APRECIAR A ARQUITETURA E A ARTE DAS ADEGAS, VILAS E ALDEIAS DAS REGIÕES VINÍCOLAS;
CONHECER OS ASPETOS ECOLÓGICOS DO VINHO;
CONHECER OS BENEFÍCIOS DO VINHO PARA A SAÚDE.

Página 4

Soul Wines Eno & Taste Tour

Operadores
Plano de Ação - 2022
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PLANO DE AÇÃO
Produto

Operadores
turísticos
Operadores
de incoming
Agências de
viagem
retalhistas
Agentes de
handling

Estratégia

(Cada marca deve definir o seu portefólio de
produto)
Visitas
(à quinta, às vinhas e adega, prova de vinhos).
Experiências
Propostas únicas que sejam diferenciadoras.
Definir roteiros que promovam experiencia,
possibilitando o contacto dos visitantes com o
património natural e histórico-cultural (provas de
vinho, jogos de sabores e aromas, degustação,
experiências sensoriais; cursos palestras,
passeios, a pé, de bicicleta ou de jipe, para além
dos passeios e pic-nics na vinha, ou as visitas às
adegas e caves, entre outros).

- Definir conceitos (conceito de Experience
Marketing - surge como uma óptima opção para as
marcas que não competem pelo preço, e que se
pretendem destacar, sobretudo pelas vivências
únicas que proporcionam aos seus clientes);

Estratégia de branding que potencie a marca,
através de experiências relacionadas, que
apelem às sensações e emoções dos
consumidores.
Apresentação de uma proposta de parceria.
Definição de acordos de adesão.
Tabelas de preços especiais para parceiros.

- Desenvolvimento de programas tailor-made
que reforcem o sentido da experiência
proporcionada aos turistas.
- Desenvolver estratégias de abordagem e
modelo de negócio.
- Implementar CRM

Comunicação

Comunicação de novidades nos produtos e
serviços, através de envio de email marketing.
Design do produto; packaging; personagens da
marca; etc.
Eventos; patrocínios; product placement.
Desenvolvimento de pack específicos /
segmentados (desenvolvimento em parceria).
Promoção através de blogs, podcasts, vídeo, eBooks, newsletters, whitepapers, SEO.

- Ficha de produto por quintas (digital e papel);
- Kit guia de visita.
- Destaque dos elementos de comunicação e
alinhamento entre os conteúdos online e offline
na comunicação visual.
- Concertação dos diferentes agentes para
organizar pacotes turísticos multi-oferta.
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Sentir
Apelar aos sentidos com o objetivo de criar
experiências sensoriais através da visão, do som,
do toque, do gosto e do cheiro.
Este elemento requer uma compreensão de como
conseguir o impacto sensorial.
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Soul Wines Eno & Taste Tour

Hotéis
Plano de Ação - 2022

Página 8

PLANO DE AÇÃO
Produto

Estratégia

Comunicação

(Cada marca deve definir o seu portefólio de
produto)
Visitas
(à quinta, às vinhas e adega, prova de vinhos)

Hotéis

Experiências
Alojamento e restauração propostos com serviços
diferenciados em contexto vitivinícola;
Propostas únicas que sejam diferenciadoras.
Definir roteiros que promovam experiencia,
possibilitando o contacto dos visitantes com o
património natural e histórico-cultural (provas de
vinho, jogos de sabores e aromas, degustação,
experiências sensoriais; cursos palestras, passeios,
a pé, de bicicleta ou de jipe, para além dos passeios e
pic-nics na vinha, ou as visitas às adegas e caves,
entre outros).

- Definir conceitos (conceito de Experience
Marketing - surge como uma óptima opção para
as marcas que não competem pelo preço, e que
se pretendem destacar, sobretudo pelas
vivências únicas que proporcionam aos seus
clientes).
- Desenvolver elementos de comunicação.
- Concertação dos diferentes agentes para
organizar pacotes turísticos multi-oferta.

Comunicação de novidades nos produtos e
serviços, através de envio de email marketing.
Apresentação de uma proposta de parceria
Definição de acordos de adesão
Tabelas de preços especiais para parceiros

- Identificar quais os hotéis na região de ação.
- Caracterizar a base de dados por tipologia de
hotel.
- Segmentar KIT de comunicação de acordo com
tipologia.

Desenvolvimento de pack específicos para hotéis
(desenvolvimento em parceria).
Desenvolvimento de material de comunicação
para distribuição nos hotéis.

- Folheto de produto por quintas (digital e
impresso).
- Kit guia de visita.
- Reforço da informação turística sobre a oferta
do enoturismo nos portais institucionais de
turismo e nos postos de turismo.
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Interiorizar
Apelar aos sentimentos interiores e às emoções
dos consumidores, com o objetivo de criar as
experiências afetivas que poderão variar de
intensidade dependendo da forma como se ligam
a uma marca.
Este elemento requer um entendimento perfeito
sobre quais os estímulos que são necessários
para provocarem determinadas sensações.
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Soul Wines Eno & Taste Tour

Restaurantes
Plano de Ação - 2022
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PLANO DE AÇÃO
Produto

Estratégia

Comunicação

(Cada marca deve definir o seu portefólio de produto)
Visitas
(à quinta, às vinhas e adega, prova de vinhos).
Experiências
Associação do vinho a outros produtos DOC, a produtos
gourmet; à gastronomia regional e à cozinha de autor;
Propostas únicas que sejam diferenciadoras.

Restaurantes

Definir roteiros que promovam experiência,
possibilitando o contacto dos visitantes com o
património natural e histórico-cultural (provas de
vinho, jogos de sabores e aromas, degustação,
experiências sensoriais; cursos palestras, passeios,
a pé, de bicicleta ou de jipe, para além dos passeios
e pic-nics na vinha, ou as visitas às adegas e caves,
entre outros).
- Definir conceitos (conceito de Experience
Marketing - surge como uma óptima opção para
as marcas que não competem pelo preço, e que
se pretendem destacar, sobretudo pelas
vivências únicas que proporcionam aos seus
clientes).
- Desenvolver elementos de comunicação.
- Concertação dos diferentes agentes para
organizar pacotes turísticos multi-oferta.

Comunicação de novidades nos produtos e
serviços, através de envio de email marketing;
Apresentação de uma proposta de parceria
Definição de acordos de adesão
Tabelas de preços especiais para parceiro

- Identificação dos restaurantes potenciais
parceiros;
- Potenciação dos vinhos através de crossselling.
- Caracterização da Restauração.

Desenvolvimento de pack´s para restaurantes
(desenvolvimento em parceria)
Desenvolvimento de material de comunicação
para distribuição pelos restaurantes.

- Folheto de produto por quintas (digital e impresso).
- Kit guia de visita.
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Agir
Procura despoletar comportamentos, estilos de
vida e interações.
Este tipo de marketing enriquece as vidas dos
consumidores realçando as experiências físicas,
mostrando-lhes formas alternativas de fazer as
coisas, estilos de vida alternativos e interações
diferentes possíveis.
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O TURISMO
MOSTRA MAIS DO QUE DESCREVE;
ATRAI PESSOAS A LUGARES;
ATRAI MERCADOS;
ENVOLVE OS CINCO SENTIDOS;
PROPORCIONADA APRENDIZAGEM
ENVOLVIMENTO NUMA NOVA ATIVIDADE;
O TURISMO INCLUI A “HISTÓRIA DO LUGAR”.
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