A Comissão Vitivinícola Regional do Dão vem convidá-lo
a integrar a campanha Rota Dão & Petiscos que
decorrerá de 15 de novembro a 15 de dezembro.

Objetivos/descrição:
Esta

campanha

tem

por

objetivos

valorizar

os

estabelecimentos na região demarcada, promover a
gastronomia e o vinho do Dão.
Pretende também motivar os consumidores a preferirem
o comércio local, criar hábitos de consumo, estimular o
aumento das vendas e fidelizar os clientes nesta época

difícil que todos atravessamos.

Mecânica da campanha:
Cada ponto de venda aderente do roteiro promoverá um menu que deverá conter um copo de vinho do Dão e um petisco à
escolha pelo valor de 4.50€, e estará ao dispor dos clientes nos dias e horas que cada estabelecimento indique.

Os estabelecimentos serão naturalmente divulgados e promovidos, além de constarem no microsite dedicado à campanha
com uma foto do espaço, uma foto do menu e descrição dos serviços que normalmente oferece.
Este site dará também a geolocalização (gps) do seu espaço.

Comunicação/Promoção:
✓ Newsletter eletrónica explicativa da ação, para envio a base de dados;

✓ Microsite dedicado onde estão identificados os pontos de restauração aderentes com geolocalização;
✓ Peças restaurantes: Estrutura para exterior estabelecimentos e “tabletent” com menu em QR Code;
✓ Offline: Spots em Rádio regional durante todo o período da campanha, outdoor na A1, mupis e pendões de rua na Cidade

de Viseu, press-release a imprensa
✓ Online: Posts Facebook e Instagram patrocinados com alcance estimado em mais de 500 mil consumidores.

Prémios para o seu cliente:
Quem partilhar uma fotografia do menu e do copo no Facebook ou no Instagram com o hashtag
#rotadao&petiscos e o nome do seu estabelecimento habilita-se a ganhar prémios. No último dia da ação
serão sorteados entre os participantes:

/ 1º Prémio: 1 noite, com meia pensão, para duas pessoas na Pousada de Viseu e três garrafas de vinhos do
Dão.
/ 2º Prémio: um almoço ou jantar para duas pessoas no Restaurante Mesa de Lemos galardoado com uma

Estrela Michelin, em Viseu, e três garrafas de vinhos do Dão.
/ 3º Prémio: seis garrafas de vinhos do Dão.

