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O que foi feito: Foi feito um plano de comunicação para dinamizar e dar continuidade ao
trabalho que fora iniciado, nas redes socias associadas à marca. Num mundo cada vez mais
informatizado, a importância das redes socias é cada vez maior. Não só pela propagação da
informação, mas também como ferramenta de comunicação com o público.

Se analisarmos a evolução da nossa página de Facebook desde o dia 1 de janeiro até ao fim
do mês de outubro, podemos observar um claro o aumento de gostos e de seguidores.
Confira-se (
Anexo 1 ):
- Dia 1 de janeiro 2017: 3083
- Dia 31 de outubro 2017: 4613
- Dia 9 de abril de 2018: 7933

Nota: Houve um aumento de 4850 gostos, o que corresponde a um aumento de 61%.

Os seguidores da nossa página são maioritariamente de Portugal, França. Espanha, Suiça,
Alemanha e Inglaterra. ( Anexo 2 ).

Os resultados são visíveis mas pode-se melhorar ainda mais. Através de uma maior
interligação com as pessoas que nos seguem. Através de concursos de fotografia, quiz,
concursos, com direito a pequenos brindes alusivos ao nosso território.

A participação na BTL , na FIT na qual fizemos um concurso que sorteou uma estadia, um
almoço e um pacote brinde no/do território), a realização da
C
onferência EUROPARC 2017
aumentou significativamente o número de likes da nossa página. Foi criado o grupo Facebook "
Descobrir as Montanhas Mágicas
" associado à página
Montanhas Mágicas
®

para que possa haver uma maior partilha de informação do território entre os que nele vivem e
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os que o vistam. Pretende-se continuar com o trabalho desenvolvido.

Foi feita uma newsletter das Montanhas Mágicas ® para ajudar a promover e dinamizar a
marca. Para além das notícias, há um espaço dedicado aos eventos culturais mensais dos 7
municípios que integram o território das
M
ontanhas Mágicas
®

.

Pode subscrever a nossa Newsletter em http://newsletter.montanhasmagicas.pt
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Neste momento temos 572 subscritores nacionais e 255 internacionais (leitores em inglês).

A versão em inglês teve o seu primeiro número apenas no mês de junho, dado que até essa
data não tínhamos subscritores para que esta pudesse ser enviada.
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