


A Nova SBE quer aumentar o número de inscrições internacionais nas suas   licenciaturas.
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EAU 



E condições para os alunos não faltam.

Lifestyle 

Ranking 

Oferta formativa 

Instalações 

Localização 

Custos reduzidos 



Convencer os jovens a candidatarem-se é fácil.





O problema é que a decisão final pertence maioritariamente aos   pais.



Mas uma escola que tem todos os argumentos, pode dar-lhes uma   ajuda.







Uma  parceria com os filhos  para convencer os pais 



Através desta ativação digital,  

os filhos vão fornecer-nos data sobre   os seus pais.
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Com os dados recolhidos, vamos criar   campanhas únicas  

com comunicação individualizada para cada pai.



E COMO CHEGAMOS AOS PAIS?



F A C E B O O K

S N I P E R  A D S
Aproveitando um hack do Facebook,  

a data vai permitir-nos criar publicações  

que só vão impactar uma pessoa.



Martha, did you already visit our Economics and Management Bachelors 
for your daughter?  Maybe you can visit Portugal too.  
Be amazed by the Portuguese culture: https://bit.ly/2UkVOjq
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*Os pais são redireccionamos para a website da NOVA SBE com a respectiva informação.
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Imagine this, Khalid: great academic programs for your son  
and greater program fees for your wallet. Know more about Lisbon  
affordable living costs: https://bit.ly/2OUzBmd 
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Trabalhando em conjunto com os futuros alunos, 

 a Nova SBE chega primeiro que outras escol(h)as e de forma segmentada aos decisores.



A partir do momento em que visitam  

o site da escola, os pais começarão  

a ver mais mensagens exclusivamente  

segmentadas para si em locais estratégicos. 



No final, cada pai verá a   Nova SBE como a sua própria escolha 

na hora de sugerir uma escola ao filho.



Ao facilitar o diálogo entre pais e filhos,  

trazemos a Nova SBE para a conversa  

de forma inovadora e com potencial mediático.



Agora, os alunos podem  partilhar conhecimento  com a escola e ter contacto  

com o espírito inovador da Nova SBE mesmo antes de entrarem.






