O que somos?
Um portal online em Portugal que agrega milhares de estabelecimentos de ensino
privado e público tal como espaços educativos e de atividades extracurriculares
nas diversas áreas como música, desporto, artes e línguas estrangeiras.
Aos utilizadores, pais e familiares das crianças, é possível a partilha das suas
opiniões e avaliações sobre espaços do seu conhecimento.!
Possibilitamos que a informação fique centralizada, diminuindo os tempos de
pesquisa e poupando tempo aos utilizadores.
Também os espaços e profissionais individuais têm aqui uma oportunidade de se
aproximarem dos utilizadores e criar uma maior relação de transparência na
informação, respostas mais rápidas e direcionadas onde também é possível
utilizar diversas funcionalidades tais como:
-

Partilha de eventos;
Criar promoções;
Publicar ofertas de emprego;
Responder diretamente a interessados com suporte do Chat integrado;
Acesso a estatísticas e relatórios de performance;
Responder a comentários/avaliações;

Missão
“A primeira vez que tentámos encontrar uma creche para os nossos filhos perdemos
semanas na tentativa de encontrar o melhor para ambos “
Hugo Bento
 Centralizar a informação;
 Facilitar a decisão dos Pais na escolha dos estabelecimentos de ensino e espaços de
atividades extracurriculares que mais se adequam aos filhos e a toda a família.
 Ambicionamos criar uma comunidade mais unida entre pais e espaços educativos,
melhorando a qualidade, o acesso à informação e ao melhor serviço.

Posicionamento
★ A população portuguesa utiliza cada vez mais as novas tecnologias,
nomeadamente o acesso à internet e redes sociais;
★ A utilização da internet passou a ser essencial para quase todas as
situações da nossa vida;
★ A maioria da população ativa utiliza a internet e ferramentas de
pesquisa online;

★ Mais de 85 % dos consumidores confiam nas opiniões online tanto
quanto numa recomendação pessoal;
★ 75 % confiam mais nas marcas quando estas apresentam críticas
positivas ;
★ A Educatime, foi desenhada para ser o maior e mais ativo diretório de
espaços de ensino do país;

Mais valias para os pais
★ Centralização de informação;
★ Diminuição de tempos de pesquisa;
★ Partilha de experiências com outros pais e
encarregados de educação;
★ Agenda de Eventos para a família;
★ Acesso a Promoções dos espaços registados;
★ Possibilidade de comunicação com outros utilizadores;
★ Blog “Tempo de Educar” com conteúdos para toda a
família;
★ Acesso gratuito e sem obrigatoriedade de permanência;

Mais valias para os parceiros
★
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★
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Maior visibilidade;
Angariação de novos clientes;
Proximidade com utilizadores particulares:
Opiniões sobre a qualidade e desempenho dos seus
serviços;
Publicidade extra;
Gerir a sua conta e responder a comentários;
Possibilidade de criação de eventos;
Destaque como sugestão nas páginas da concorrência;
Divulgação de conteúdos exclusivos;
Recomendação via e-mail;
Sem fidelização obrigatória;

O que nos distingue da concorrência
★

Agregamos num só local estabelecimentos de ensino e espaços
extracurriculares para crianças

★

Acesso permanente a dados de informação relevantes

★

Plataforma online de fácil navegação e intuitiva

★

Informação organizada de forma simples, fácil e fidedigna

★

Aumento da capacidade de decisão com avaliações e comentários

★

Base de dados com milhares de estabelecimentos de ensino e espaços
extracurriculares

★

Ligação emocional com os utilizadores

★

Ligação de proximidade com os parceiros

★

Contatos mais diretos e personalizados.

Blog “Tempo de Educar”

★ Conteúdo importante para os pais em formatos
interativos e dinâmicos;

★ Oportunidade de trazer novos usuários ao site;
★ Oportunidade de fidelizar utilizadores do site;
★ Oportunidade de divulgação de artigos, vídeos ou
podcasts de parceiros;

Parceria

O que nos Une?
Público-alvo e área de atuação:
➔ Direcionados a pais, encarregados de educação, entre outros cuidadores;
➔ Comunicação com estabelecimentos de ensino (escolas, ATL, etc);
➔ Ofertas educativas para crianças e jovens;

➔ Intervenções de aproximação entre Família - Escola;
➔ Sentido de dever;

Parceria EDUCATIME-CONFAP
-

Canal de comunicação, divulgação e promoção em ambos os sentidos;

-

Partilha da plataforma Educatime com os associados CONFAP
- Solicitar o registo no site;
- Avaliação e comentário dos espaços educativos;
- Pedido de recomendações a outros pais;

-

Partilha de ações de divulgação e marketing da Educatime junto dos associados CONFAP;

-

Descontos nos planos pagos da Educatime através de cupão a estabelecimentos ou
parceiros associadas à CONFAP;

-

Partilha de informação da CONFAP numa área de destaque no site da Educatime, com
ações de divulgação de conteúdos, e respetiva partilha nas redes sociais, (ex: Iniciativas,
Projetos, Eventos, Agenda…);

Encontramo-nos no Espaço que nos Une!
Hugo Bento - Co-Founder & Sales Director
+351 913 400 261
Ana Costa - Co-Founder & Management Director
+351 918 855 396
E-mail:
parcerias@educatime.pt;
Redes Sociais Educatime.pt
https://www.facebook.com/Educatime.pt
https://www.instagram.com/educatime.pt/

Bem-vindo à nossa comunidade.
Entre em educatime.pt e
descubra o seu mundo!

