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Todavia, talvez tenha sido mais do que isso. Resolvi

assistir à festa neste fim de semana e visitei quase

todo o espaço. Apliquei um instrumento da minha

autoria, o Customer Experience Road Map, e a “Festa

Continente” registou uma performance de

excelência. O Continente tem vindo a subir

patamares no que se refere à customer experience

proporcionada, e acontece o mesmo noutras marcas

da Sonae, das quais destaco a Sportzone.

Na imagem da página seguinte, pode encontrar

uma amostra da avaliação realizada. Caso pretenda

conhecer a versão completa do Customer

Experience Road Map, pode fazê-lo aqui.

Um aspecto salutar da estratégia do Continente

neste evento, foi o de contemplar todos os tipos de

envolvimento que uma experiência pode ter. Para

facilitar a compreensão, podemos recorrer a uma

analogia com um jogador de futebol. Muitos são

bons em 2 ou 3 aspectos (ex: jogo de cabeça,

marcação de livres, leitura de jogo), mas são raros os

jogadores verdadeiramente completos, como

Cristiano Ronaldo ou Messi.

De acordo com a metodologia, apenas encontrei

possibilidades de melhoria em 3 aspectos – que não

estão mal, mas podem ser potenciados em próximas

edições. Independentemente de tudo, esta iniciativa

é um exemplo a seguir no mundo do marketing, um

autêntico case study que não deve nada ao que de

melhor se faz lá fora.

* Gostaria de saber o que é a Gestão de Experiências

do Cliente? Veja aqui.
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Neste fim de semana decorreu a Festa

Continente no Porto, à qual acorreram

milhares de pessoas de todos os espectros

sociais. A festa incluía um vastíssimo

conjunto de actividades, distribuídas por

grande parte do Parque da Cidade, no limite

com Matosinhos. Para todos os efeitos, a festa

em si foi uma enorme demonstração de

Experience Marketing.
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Avaliação "Festa Continente", através do
Customer Experience Road Map

Nesta avaliação, nenhum aspecto foi classificado a

vermelho. A Festa Continente decorreu a 19 de

Setembro de 2015, no Parque da Cidade (Porto).
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