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INNOVageing® 
Age Friendly Business  

O INNOVageing® é 
um conceito pode-
roso de adequa-
ção da visão das 
marcas, das lojas 

e das Organizações às oportu-
nidades comerciais decorrentes 
do envelhecimento da popula-
ção (Silver Economy). 

De facto, o segmento senior é o 
único que os estudos demográ-
ficos comprovam que continua-
rá a crescer. Conhecer e saber 
como interagir e vender a esta 
população torna-se não só pri-
mordial para o sucesso comer-
cial, como também constitui uma 
relevante função social de todos 
quantos operam no comércio e 
nos serviços.

Por isso, o INNOVageing® per-
mite às marcas não só conhece-
rem as especificidades das pes-
soas adultas e seniores, como 
também alinharem o seu foco, 
as suas estratégias comerciais e 
os seus pontos de venda/aten-
dimento ao que este segmento 
espera: uma boa experiência de 
compra e de interação com a in-
sígnia, em linha com as suas ne-
cessidades específicas, as suas 
expetativas e os seus sonhos.

A loja ou organização Age Frien-
dly Business possui:
• Uma visão sobre a evolução 
demográfica, as particularida-
des dos diferentes grupos de 

INNOVAGEING

consumidores e as oportunida-
des de negócio que daí derivam.
• Competências para por em 
práticas as estratégias e com-
portamentos que melhor permi-
tem vender e servir aos grupos 
de consumidores adultos e se-
niores. 
• Um espaço que favorece a ex-
periência comercial ou de servi-
ço mais conveniente a este pú-
blico.

CERTIFICAÇÃO 
INNOVageing®

A Certificação INNOVageing® 

FICHA N.º2

permite não só às Lojas, como 
também às Organizações de 
qualquer setor de atividade (ex. 
Saúde, Banca, Serviços Públicos, 
etc.), criarem as condições para 
serem reconhecidos pelo mer-
cado a que se destinam como: 
Age Friendly Businesses. 

A CERTIFICAÇÃO INNOVa-
geing® contempla e intervém 
sobre 3 dimensões: 
1. Experiência de compra / inte-
ração
2. Ambiente da loja / espaço de 
atendimento
3. Comunicação  

Saiba mais em: info@doit.pt
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EXPERIÊNCIA

EXPERIÊNCIA

COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
- Portfólio de Competências
   (interpessoais e intrapessoais)
- Portfólio de Funções
- Portfólio de Serviços

- Folhetos
- Call Center
- Web

AMBIENTE
AMBIENTE

- Infra-estruturas
- Espaço / Merchandising
- Sinalética

Age
Friendly
Business


