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Quem Somos?

Empresa de organização de eventos desportivos

Criada em 2008

Ao longo de 13 anos:

• Organizámos mais de 160 eventos

• Participaram nos nossos eventos mais de 500.000 atletas

• Organizámos alguns dos maiores eventos de corrida a nível nacional

• Expandimos a nossa marca internacionalmente



2020 – O NOVO NORMAL

• Eventos suspensos

• Eventos de massas foram a primeira atividade a encerrar e será a 

última a reabrir

• Redução da faturação em 93%



URGENTE!

• Refletir e reinventar o negócio

• Continuar a chegar aos atletas

Primeira solução 
• Criação de eventos virtuais 

(cada atleta corre junto de sua casa – software agrega participações)

• Operação logística de envio de 10.000 t-shirts/kits 

personalizados para casa dos atletas em apenas uma 

semana!



URGENTE!

• Estávamos a conseguir chegar a casa 

dos atletas!

• Porque não acrescentar venda a 

este modelo?



Análise Externa à HMS Sports

ANÁLISE DE MERCADO

• Analisámos a oferta concorrente na indústria do desporto

• Tentámos identificar os pontos de melhoria e as lacunas

• Identificámos uma oportunidade!





PORQUÊ o e-Commerce?

• Base de dados de 40.000 desportistas

• Relação já existente com algumas das melhores marcas do mercado

• Estrutura da empresa disponível para o novo desafio

• Clientes mais conhecedores dos produtos e mais abertos à compra on-line

• Confiança dos clientes na nossa marca



A Solução encontrada – Qual o caminho?

DESAFIOS

• Desconhecimento do processo de integração de uma loja on-line com o nosso 

negócio

• Integração com as diferentes plataformas de venda nas redes sociais

• Integração com o processo logístico

• Falta de experiência da equipa em e-Commerce

• Necessitávamos de uma solução integrada



Plataforma de criação de lojas 
on-line 

Pontos Fortes!

• Preço

• Solução de templates e criação de estrutura da loja

• Rápida configuração 

• Integração com processo logístico 

• Confiança na solução



Plano de Divulgação



Ao dia de Hoje!



E AGORA?OBRIGADO


