
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Presença online e Marke�ng Digital AJM
          Cordeiro, Lda
 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-101940

OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial das empresas 
             regionais para a compe��vidade

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJM Cordeiro, Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 10 000,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 10 000,00 €

DESCRIÇÃO: 

FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

GOVERNO 
DOS AÇORES

A.J.M. Cordeiro escolheu, há 10 anos, como área de negócio o da Hi-

giene e Limpeza não apenas por se tratar de um gosto pessoal, de uma 

vocação, mas porque apercebeu-se que, pelo menos, na ilha de São 

Miguel, havia uma lacuna de soluções nesta área. Não se trata apenas 

de vender o que há em armazém, há que apostar em soluções para o 

cliente que passa por ter, em stock, os produtos necessários e pessoal 

habilitado para formar quem os u�liza.

Com a transmissão de seriedade e apresentação de ideias e produtos 

inovadores esta empresa foi abraçada até hoje por Special partners 

como Vileda Professional, Rubbermaid, Caselli, os maiores produtores 

de embalagens, produtos químicos, plás�cos, papel. A frase que mais 

ouvimos dos nossos clientes é “Não sabia que isto havia cá!”



 

RESULTADOS: 

 

 

FOTOGRAFIAS:

A nossa equipa não vende sem formar. A fidelidade, a confiança entre 
Pessoas e o respeito pelo Ambiente são os nossos motores de ação.
A nossa equipa trabalha em parceria com formadores com cer�ficação 
nas áreas alimentar, hospitalar, entre outras, com estudos de Marke�ng.
Outros estudos têm como resultado final o Now How adquirido pelo 
Pessoal que trabalha com os nossos produtos e a visível melhoria das 
instalações, ambiental e redução abrupta de custos.

1. Aumento de exposição da empresa, dos serviços e dos produtos;

2. Maior notoriedade da empresa devido à sua presença constante nas 

redes sociais e devido à criação do website;

3. Maior promoção da empresa através do vídeo promocional;

4. Presença em canais com elevado número de u�lizadores;

5. Redes sociais atualizadas de forma celebre e com conteúdos rele-

vantes para os seus seguidores;

6. Certeza de que os clientes são informados de campanhas e pro-

moções realizadas através do envio de newsle�ers e mensagens;

7. Maior perceção do crescimento e alcance do negócio devido aos re-

sultados provenientes do Google Analy�cs, podendo-se, assim, adaptar a 

estratégia de marke�ng sempre que necessário;

8. Empresa contactável 24 horas por dia todos os dias da semana 

através de e-mail ou formulário de contacto;

9. Disponibilidade de negócio 24h/dia, 7 dias por semana devido à loja 

online; 

10. Maior tráfego gerado para o website e redes sociais devido aos anún-

cios no Google Ads;
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