FICHA WEBSITE AÇORES 2020

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Capacitação para a exportação
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0752-FEDER-100065
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial visando a
abertura das empresas reginais aos mercados externos
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Make It Happen Unipessoal, Lda
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 10 000,00€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 10 000,00€
Localizada na Ilha de São Jorge, mais propriamente na freguesia da
Make It Happen Farm apresenta como cartão de visita um
DESCRIÇÃO: Urzelina,
espaço acolhedor com elegância e tranquilidade para quem nos
visita.
A Make it Happen Farm é um espaço de alojamento local em conjunto com uma quinta biológica. Disponibilizando assim um conjunto
de serviços que vão ao encontro de um alojamento soﬁs�cado,
harmónico e com conforto, presenteando de experiências inesquecíveis a quem nos visita.
Cons�tuído por 6 quartos com bastante luz natural, de várias janelas, proporcionando uma vista e um enquadramento perfeito do exterior do alojamento e oferecem uma vista fantás�ca para o canal
bem como para a montanha do Pico. Extremamente confortáveis e
espaçosos, estão aptos a receber dois adultos e uma cama extra
para uma criança. Quartos com disponibilidade com camas Twin ou
King Size, com casa de banho priva�va, os mesmos propiciam um
ambiente aconchegante apresentando uma decoração contemporânea e harmónicas formando uma agradável zona de estar.
Os quartos têm acesso às zonas comuns: cozinha, sala e zona de
churrasco.
A quinta prima em produzir melhores alimentos às pessoas que nos
visitam, especialmente produtos produzidos em escala pequena, de
uma forma é�ca, responsável e transparente.
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RESULTADOS:

FOTOGRAFIAS:

1. Existência de website mul�linguagem responsive que permite a reserva de a�vidades sem barreiras geográﬁcas;
2. Aumento do volume de transações comerciais;
3. Possibilidade de efetuar reserva através de qualquer disposi�vo (ﬂexibilidade);
4. Fácil edição das diferentes páginas de conteúdos (polí�ca de privacidade, quem somos, contatos, serviços etc);
5. Fortalecimento da relação entre a empresa e os seus clientes;
6. Marke�ng de conteúdo apela�vo e de fácil atualização (templates de
redes sociais);
7. Maior alcance dos serviços da empresa através da presença nas redes
socias;
8. Venda de serviços marca Açores no estrangeiro através da devida divulgação nas redes sociais;
9. Material promocional atualizado e de qualidade para a devida divulgação da empresa;

