“O elo perdido da inovação em Portugal”

“A iClio pode muito bem ser o elo perdido da
inovação em Portugal. Trata-se de um projeto que
nasce da perspicácia, inteligência e arrojo suportado
por uma equipa multidisciplinar e competente e que
se mantém por vários anos, evoluindo, crescendo e
abraçando novos desafios. Sobretudo assumindo
riscos e desbravando caminho.”
Vitor Pereira, Zoom Smart Cities

Padrões de comportamento dos
viajantes e os micro-momentos de
decisão
How Micro-Moments Are Reshaping the Travel Customer Journey
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Para o setor do Património Cultural, isto significa que é imperativo ganhar (e manter continuamente a
confiança) do público-alvo em cada um dos micro-momentos.

Como?

Estar lá
Não se ganham jogos por falta de comparência. Há uma absoluta necessidade de identificar os micromomentos de decisão, para os viajantes que se enquadram no perfil pretendido e comunicar eficazmente o
“produto cultural”.

Ser útil
Para sermos uma referência para todos os viajantes, é necessário mais do que apenas aparecer. É imperioso
ser-se útil e responder às “dores do visitante” em cada momento. Procure uma conexão entre as aspirações do
cliente e as respostas que ele quer.

Para o setor do Património Cultural, os desafios estão colocados
sobretudo ao nível do IV micro-momento, ou seja, ao nível do
produto, da comunicação e promoção.
Turismo em Movimento. Roteiro para a Competitividade, CTP | PWC, 2017

“Desafio igualmente importante, com impacto ao nível da diferenciação e autenticidade do
destino, é a criação de conteúdos associados a interesses turísticos, nomeadamente em
relação ao património histórico. Nesta temática, toma particular relevo o storytelling e a
animação/figuração, cujos impactos têm provado ser significativos em vários mercados e
gerações.”

“O destino deve ter história(s)/narrativas/lendas trabalhadas quer no plano literário quer
no plano imagem/animação, quer no plano da figuração, devendo ser elaborados
conteúdos que sirvam não só de suporte à experiência do turista, mas também
reforçar a presença online do destino.”

O nosso trabalho é justamente esse: criar conteúdos, para os
mais diversos formatos, que sirvam de suporte à experiência do
turista em percursos temáticos, museus, monumentos, etc.), ao
mesmo tempo que reforçamos a presença online do destino.

Como o fazemos
O nosso ADN multicultural
conduz à nossa abordagem
multidisciplinar: nós
programamos sonhos,
conectando pessoas a lugares
e experiências.
Somos uma empresa de
serviços globais, que cria
soluções tecnológicas e
conteúdo para o setor do
Património Cultural.
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