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(Às vezes parece fácil)
A internet veio facilitar a comunicação dos
negócios. De pequena e média dimensão.
E veio para ficar.
Nas redes sociais, no Metaverso, com ou sem 5G, o
digital veio dar a possibilidade de pequenos negócios se
conectarem de forma rápida e fácil com os seus
consumidores e seduzir aqueles que ainda não o são.
Um mundo de possibilidades que não pára de crescer.
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(LEMBRAM-SE?)
Já matámos, enterrámos, ressuscitámos
meios tradicionais. Todos e mais alguns.
Depois da morte anunciada da rádio, matámos a
imprensa, enterrámos o outdoor e até já começámos a
enterrar os formato digitais. Já não falamos em 16:9,
falamos em 9:16. Uma espécie de crónicas de uma
morte de meios anunciada.
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(PLEASE, DON’T SKIP THIS OOH)
Mas em 2022, percebemos que os
formatos tradicionais são imprescindíveis.
Estão em todo o lado, não podem ser ignorados, ainda
não existe um ad-blocker nem um fast forward. São
vistos 24/7 e sem pausas. Para além das suas novas
funcionalidades em constante evolução.

3º meio com maior investimento em Portugal, com share
de 13% a 16%, muito acima do internacional.
Fonte: MOP
Marketsize do DOOH encontra-se em crescimento,
esperando-se que o seu valor triplique até 2027.
Fonte: The Insight Partners @ Statista
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(O BOM FILHO À CASA TORNA)
Primeiro a pandemia. Depois a guerra.
O contexto mostra-nos a importância dos
formatos tradicionais.
E de como eles podem aproximar as
comunidades aos pequenos negócios.
O COVID-19 veio reforçar a importância da relevância
local e destacou o poder das comunidades locais.
O OOH deixou de ser apenas um simples outdoor e
passou a ser um suporte para comunicações vitais,
avisos de e para a comunidade local ou até mesmo para
ajudar uma fila do supermercado.
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NEGÓCIOS
LOCAIS

OOH

Mas o facto de serem maioritariamente ocupados por grandes anunciantes
fazem com que a percepção de preço seja alta, passando a ideia de que
são formatos inacessíveis às pequenas e médias empresas.
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(CHALLENGE)
Voltar a lembrar os negócios locais que os formatos tradicionais de
proximidade funcionam, são importantes e que também são
acessíveis a pequenos e médios negócios.
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(UM DESAFIO QUE VAI ALÉM DO FORMATO: O TARGET)
Menor capacidade de investimento

Sensibilidade ao custo
Para além de todos os pain points que o target já tem,
existe um problema maior:

OOH burocrático e pouco ágil

Pouca formação sobre marketing/
comunicação/gestão

Setup de media é difícil, comparado com o
setup digital (Ex. FB Business Manager)

Não sabem como avaliar o custo/benefício

One Man Show Team

+

Muitos dos negócios não sabem como
comunicar, nem têm as ferramentas
nem o conhecimento necessários
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OPORTUNIDADE, yep!

MAIOR PROXIMIDADE
MOP

Um problema que abre espaço para um novo
posicionamento da MOP na área de negócio que atende
os pequenos e médios negócios, tornando-a mais
próxima e acessível dos seus clientes diretos.

Ser uma marca relevante e que faz diferença na
vida das pessoas e dos pequenos negócios

Uma montra para comunicar
(Fornecedor)

JCDECAUX

MENOR
INOVAÇÃO

MAIOR
INOVAÇÃO

MOP

Parceiro na comunicação
CEMARK
DREAMMEDIA

+ PROXIMIDADE
+ RELAÇÃO
+ ENVOLVIMENTO

MENOR PROXIMIDADE

MOP YOUNG LIONS 2022 | TANGIBILIZAR O BRAND PURPOSE

(INSIGHT]
A MOP torna os negócios desconhecidos em conhecidos, ajudando-os
a acelerar através de formatos de comunicação tradicionais.
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(MOP UP)
Já iniciámos esse caminho com ferramentas acessíveis
às agências criativas ou às PMEs… mas podemos ir mais
longe ;)
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(DEZ)CONHECIDOS
Leva o teu negócio além do formato.

by
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(O ACELERADOR MOP: uma espécie de
canivete suíço para pequenos negócios)
Queremos levar negócios para além dos formatos de media e
transformá-los em protagonistas. Sejam eles online ou offline.
Desenvolvendo o seu potencial, oferecendo ferramentas de gestão de
formatos e outras que possam ser úteis na gestão de comunicação de
quem pouco sabe comunicar.
Uma plataforma digital com conteúdos e ferramentas de empowerment
para negócios e um sistema de incentivos por cada utilização das
soluções MOP.
• Plataforma de CRM com vantagens exclusivas e incentivos, desbloqueadas com o uso de
soluções MOP

• Um Ads Manager para OOH: compra, gestão, ajuda no setup, planeamento e reminder de
campanhas hipersegmentadas, permitindo ainda a criação de criatividade OOH mediante
templates base;

• Hub de conteúdo para inspiração, capacitação e consultoria de pequenas e médias
empresas;

• Analytics e Location Intelligence x Google Maps: utilização de dados de localização para
melhorar a distribuição em programmatic.

• Mecânica de gamificação: acumula MOPs
Objetivo: Captar, Capacitar, Fidelizar e Inspirar pequenas e médias empresas;
Oportunidade futura de upselling: começar num formato isolado até chegar a uma rede
nacional, gerando Leads para as agencias de meios
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(UMA PLATAFORMA que permite acumular mops e muito mais]
1. VAI ALÉM DO FORMATO (VANTAGENS EXCLUSIVAS)

-

Oferta formatos de alto impacto
Oferta de tempo de campanha
Experiências digitais em Tomis Interativos
Descontos na próxima campanha
Criação e produção de formatos especiais
Ativações de marca baseadas em Creative
Data

_Brand Opportunity
Fidelização / Trial de novas soluções

2. DÁ UM BOOST AO TEU NEGÓCIO

- Cursos desenvolvimento pessoal
- Campanhas criativas criadas por parceiros
-

MOP (Havas, Publicis One,
Acesso a serviços de consultoria
(contabilidade, gestão, formação em
comunicação, etc…)
Coaching peer-to-peet com parceiros MOP
(CEOs e Mkt Directors de grandes anunciantes
MOP…)
Subscrições gratuitas (Shopify, Mailchimp, …)
Webinars

3. DÁ UM BOOST A NEGÓCIOS COMO O TEU

Vamos desafiar os negócios a unirem-se e a
darem um boost de visibilidade uns aos outros.
Para isso, poderão investir MOPs acumulados
em negócios do mesmo bairro para garantirem
o desenvolvimento da comunidade local.
A MOP irá financiar o equivalente em meios a
MOPs dados pela comunidade aos negócios
locais.

Parceiros

_Brand Opportunity
Lead Generation / Awareness / Proof of Concept

4. INSPIRAÇÃO FORA DO FORMATO
(ALWAYS ON CONTENT: EDITORIAL + VIDEO)

1. Aprender com quem faz (Inspirar)
Histórias de empreendedores e executivos de
grandes empresas partilham histórias e dicas
para inspirar os pequenos negócios.

2. Por as mãos na massa (Capacitar)
Habilidade e conteúdos fundamentais para
posicionares a tua empresa e acelerares as
tuas vendas

Parceiros Editoriais

3. Pede ajuda a quem sabe (Consultoria)
Tira dúvidas sobre tudo com especialistas na
área da comunicação e da gestão de negócios.
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(UMA FERRAMENTA INOVADORA QUE
TANGIBILIZA O BRAND PURPOSE DA MOP)

Para os Pequenos Negócios

Para a MOP

Um hub de apoio ao negócio,
com foco na comunicação
exterior digital.

O renovar de um negócio que
se adapta à dimensão/
ambição de cada cliente, sem
grande imposição.

Fácil gestão e implementação
de campanhas de media de
forma direta e autónoma,
sem grandes complicações.

Uma database de leads - de
âmbito mais local - ajudando a
equipa comercial no terreno e
na prospeção (mantendo a
humanização, mas simplificando
o processo de compra)

One Stop Shop

Ferramenta de venda isolada OOH
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10/10

10 bairros históricos (Lisboa/porto)
10 negócios tradicionais
10 histórias de empreendedorismo
1o episódios de 10 pessoas que viram o
seu negócio ir além do formato com a
mop e ficarAm conhecidos
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(DEZ)CONHECIDOS

by

Uma série de conteúdos que começa num TOMI Interativo no
metropolitano de Lisboa e Porto e termina numa rede de
Out of Home por Portugal inteiro
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(FASE 1)
CAÇA-(Dez)CONHECIDOS
Para procurarmos negócios desconhecidos e que precisam de sair do
formato, nada melhor do que utilizar os os clientes desses negócios.
Desta forma, em 10 estações de metro próximas de 10 bairros históricos
de Lisboa e Porto, vamos instalar TOMIs Interativos que irão à caça de
negócios desconhecidos daquele bairro e deixar que a comunidade
local decida que negócios gostavam de ver nas bocas do mundo - isto é,
que precisam de soluções MOP para crescerem.

Bairros Lisboa:
Alvalade / Arroios / Avenidas Novas / Oriente /Telheiras

Bairros Porto:
Bonfim / Campanhã / Cedofeita / Paranhos / Ramalde
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(FASE 2)
(Dez)conhecidos: a série
AVISO: Uma série baseada em negócios reais.
Depois da seleção dos 10 negócios tradicionais, vamos criar uma série
de 10 episódios que irá dar a conhecer cada uma das histórias dos 10
empreendedores desses negócios.
Uma série que terá como host o humorista Salvador Martinha, e que
pretende, através do entretenimento, mostrar os problemas diários
destes empreendedores, submetê-los a uma transformação de
comunicação através do uso da plataforma (dez)conhecidos by MOP.
Uma espécie de “Pesadelo na Cozinha” ou “Querido Mudei a Casa”, mas
para pequenos negócios que precisam de um boost.

Content Partner:
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Estratégia comunicação
Gala Prémios
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(FASE 3)
A CAMPANHA 360º
Esta não é só uma campanha genérica de divulgação da série
(dez)conhecidos by MOP - vamos continuar à procura de (dez)conhecidos.
_Insight
Aos dias de hoje, sabemos que quase todas as pessoas que tem uma
pequena ou média empresa estão no Facebook e tem uma página
comercial.
Desta forma, usando este critério de segmentação, vamos criar duas
experiências interativas para criar media direcionada e personalizada ao
target, como de um verdadeiro stunt de guerrilha se tratasse.

Mupi Digital
C/ Creative Data

Segmented Facebook/
Instagram Ads

Nas estações de Metro de Lisboa
e Porto perto dos bairros da
campanha, vamos oferecer
comunicação direcionada aos
Facebook Page Admins sempre
que eles passem pelo Mupi Digital.

Para além da segmentação feita
por Facebook Page admins,
iremos fazer conteúdos
geolocalizados por bairro no
Facebook e Instagram, de forma a
angariar leads para a plataforma
digital.
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ATIVAÇÃO
GALA DOS (DEZ)CONHECIDOS
Anualmente, a MOP, em parceria com a Time Out e com a Start Up Lisboa e
a Start Up Porto irá destacar e premiar os pequenos e médios negócios
que mais cresceram quando as ferramentas de comunicação da MOP e
que se desafiaram a ir além do formato.
As suas histórias serão posteriormente contadas no Youtube da MOP e a
gala terá lugar em Lisboa e no Porto.

Partners
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(MEIOS, PROPÓSITOS E FORMATOS)

Plataforma
Digital

Social Media

COMO?

MENSAGEM

Hub de toda a
estratégia e
conteúdo

Equipa
Comercial MOP

Rede
Parceiros

GALA DOS

(DEZ)CONHECIDOS

PROPÓSITO

Ativações/Evento

Campanhas
ON/OFF

(DEZ)CONHECIDOS

Amplificação do
conteúdo criado
para suporte aos
negócios

Local de
tangibilização da
estratégia

Momentos Push/
Aceleração

Humanização da
Plataforma

Proof of Concept
Posicionantes

Garantem à MOP a
associação ao tecido
empreendedor de
Lisboa/Porto

Ponto de Contacto/
Eng. com o target

Comunicação
always on

Momento one-shot
no calendário de
comunicação da MOP

Momentos de
angariação de novos
clientes

Conversão de leads a
clientes MOP

Fidelização e Trial
de Novas
Soluções MOP

Gerador de tráfego
e syndication de
conteúdos da
plataforma

Gerador de
awareness e PR
junto dos
pequenos e
médios negócios

Campanhas de
retenção e
captação de
leads com base
em incentivos na
plataforma

Trabalho de
campo da equipa
comercial

Dá a conhecer o teu negócio e leva-o além do formato

Disponibilização
de conteúdo/
features/
parceiros

OBRIGADO.

