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Conheça o site com o maior nº de alojamentos rurais de Espanha

Mais de 95% da oferta ibérica está na EscapadaRural



O que encontrará neste dossier?

1.- Quem somos?

2.- O que fazemos?

3.- EscapadaRural em Portugal

4.- Estudo do mercado português

5.- Que dados lhe interessa conhecer?

6.- Clientes e parcerias

7.- Quem é Quem na EscapadaRural?

8.- Como chegámos até aqui?

9.- Como contactar-nos?



A EscapadaRural é uma plataforma web dedicada à promoção de alojamentos rurais. 
Em 11 anos, tornou-se numa referência no setor do turismo rural espanhol, apoiando 
o proprietário e inspirando o turista. Hoje em dia, reúne a maior oferta de alojamentos 
rurais da Península Ibérica (mais de 17.500) e mais de 30.000 em toda a Europa. Além 
disso, conta com uma grande comunidade de turistas, com mais de um milhão de uti-
lizadores registados.

A EscapadaRural é pioneira no desenvolvimento de diversos projetos do setor do 
turismo rural. Desde 2014, organiza o Congresso Europeu de Turismo Rural 
(COETUR), que anualmente reúne mais de 200 especialistas, para debater o es-
tado do setor. 

Além disso, promove iniciativas como o concurso da Capital do Turismo Rural, em 
cuja última edição participaram com candidaturas mais de 280 municípios e cujo ven-
cedor foi eleito por mais de 30.000 utilizadores do site.

Também é responsável pelo Observatório do Turismo Rural, um projeto de inves-
tigação que realiza em conjunto com a EUHT CETT-UB e Netquest, e que recolhe a 
opinião de mais de 16.000 turistas sobre o consumo de turismo rural em Espanha e 
que, este ano, pela primeira vez conta também com opiniões sobre o turismo rural em 
Portugal.     

1.- Quem somos?



1.- Quem somos?
    
   Proporcionar ao turista as melhores experiências de turismo rural.

        
  Promover e liderar o crescimento do turismo rural na Europa.

  

  -  Transparência: Não ocultamos nada. Oferecemos toda a informação 
que dispomos e avisamos inequivocamente no caso de não a poder-
mos partilhar.

  -  Proximidade: Não gostamos de formalismos, somos como somos!

  -  Confiança: Sabemos que os nossos colegas de trabalho 
fazem o melhor que podem, ainda que não seja percetível…  
e se algo não decorre como previsto, não os inculpamos.

  -  Superação: Acreditamos na melhoria contínua como única forma de 
avançar, tomando decisões sempre baseadas em dados.

  -  Compromisso: Cuidamos do nosso setor e estamos em permanente 
ligação com os seus elementos e necessidades.

  -  Equipa: Focalizamo-nos num objetivo comum, trabalhando como uma 
única equipa, embora desde perspetivas/áreas distintas.

Valores 

Misión 

Visión



2.- O que fazemos?

Os proprietários de alojamentos rurais podem anunciar de forma 
gratuita no site e os turistas podem pesquisar alojamentos e con-
tactá-los também sem qualquer custo. No entanto, os proprietários 
dos alojamentos têm a opção de otimizar o seu posicionamento no 
site através do pagamento de uma quota anual, conseguindo assim 
aumentar as reservas que lhes proporcionamos. Em resumo, o ob-
jetivo é tornar-nos numa eficaz ferramenta de informação, promoção 
e venda.

Na página web da EscapadaRural a informação é muito fácil de en-
contrar, já que se pode fazer uma pesquisa com base em diversos 
critérios:
-Geográficos
-Capacidade de alojamento
-Preço médio
-Tipo de arrendamento
-Comodidades (equipamentos, serviços e situação)

Com os guias de viagem, os turistas dispõem, além do alojamento, 
de tudo o que necessitam para organizar as suas escapadas.
-Sítios para visitar: mosteiros, igrejas, museus, cascadas, grutas…

-Sítios onde comer: restaurantes, bares, esplanadas.

Inspiramos os nossos clientes através dos nossos blogues:
-Blogue de inspiração: sugestões sobre destinos para os turistas.
-Blogue para proprietários: informações e conselhos sobre assuntos de 
interesse em relação à promoção de um negócio e do setor. 
-Blogue interno: espaço para divulgar o lado humano da empresa.

Modelo  
de negócio

Alojamentos

Guias  
de viajem

Blogues



3.- A EscapadaRural em Portugal

Portugal está no centro dos planos de expansão da empresa, movidos pelo potencial 
do mercado português e pela sua capacidade de crescimento. A sua estratégia consis-
te em replicar o modelo de êxito do mercado espanhol no território luso e potenciar o 
fluxo de turistas entre os dois países.

As semelhanças entre o turista espanhol e o português e o bom ritmo da economia 
portuguesa são também razões que explicam a decisão estratégica tomada pela di-
reção da EscapadaRural, cujo objetivo é continuar a crescer em número de alojamen-
tos registados no site para continuar a proporcionar a máxima oferta na pesquisa de 
alojamentos rurais em Espanha e Portugal. 

Além do bom momento económico que vive Portugal, entendemos que é um país onde 
se podem estabelecer muitas sinergias entre mercados, apostando no fluxo de turistas 
em ambas as direções.



4.- Estudo do mercado português

O Observatório do Turismo Rural, uma iniciativa de investigação conjunta desen-
volvida pela EscapadaRural.com, pela EUHT CETT-UB e pela Netquest, apresen-
ta pela primeira vez este ano um relatório completo sobre o setor do turismo rural 
em Portugal. O estudo, que tem por base um inquérito realizado junto de turistas 
espanhóis, aborda questões de interesse que permitem conhecer a forma como 
os turistas do país vizinho percecionam o turismo rural em Portugal.

Algumas das suas principais conclusões:

• 32% dos turistas espanhóis nunca visitaram Portugal, enquanto 68% já o fez. 
• 20% dos turistas espanhóis visitaram Portugal no último ano.
• Dos que já visitaram Portugal, 26% fê-lo nos últimos 5 anos.
• 24% dos turistas espanhóis que visitaram Portugal praticaram turismo rural.
• Os turistas rurais procedentes de Espanha procuram mais a região Norte (36%). 

Esta região, em conjunto com a região Centro (21%) acumula mais de metade 
de todos os turistas rurais espanhóis. 

•   60% dos turistas espanhóis não fazem turismo rural em Portugal porque não 
conhecem a oferta turística do país.



5.-  Dados sobre a nossa actividade  
no mercado ibérico

Artigos sobre rotas e inspiração: 1.821

Fãs no Facebook: 375.156

Seguidores no Instagram: 8.969

Seguidores no Twitter: 30.020

Visitas por mês: 2.721.407

Novas promoções por mês: 2.715

Turistas registados: 1.418.889

Alojamentos publicados: 17.452



6.- Clientes e parcerias

 Os proprietários  Os turistas

- São o motor da nossa empresa.

- Sem eles não há oferta.

- Sem eles ninguém pode desfrutar 

de uma escapada.

 O que lhes oferecemos?

-  Compromisso com as suas  

 necessidades.

- Tratamento personalizado.

- Adaptação aos seus recursos.

- Apoio na divulgação e venda.

 O que lhes oferecemos?

- São o motor do nosso site.

- Sem eles não há procura.

- Sem eles não há escapada.

- Uma fonte de inspiração.

- Ampla oferta de casas de campo.

- Um site web fácil e dinâmico.

- Promoções a preços especiais.

Parcerias

Campanhas

Eventos para profissionais

Ambos



7.- Quem é quem na EscapadaRural?

A alma mater da EscapadaRural.com são dois jovens empreendedores que, pas-
sados onze anos, continuam a apostar num crescimento constante e seguro sem 
renunciar aos valores com que fundaram a empresa.

No departamento de Comunicação trabalhamos para estabelecer e melhorar a relação 
com os média, bloguistas, instituições, clientes, colaboradores e outras parcerias.

Ana Alonso - a Diretora de Comunicação da Escapada 
Rural -  é  uma  profissional com mais de 15  anos  de  experiên-
cia, especializada  no setor  turístico. Trabalhou  tanto em agên-
cias como em empresas, em contexto multinacional e PMEs. 

“A EscapadaRural.com dá-me a oportunidade de contri-

buir, aprender e, sobretudo, trabalhar no que mais gosto”.

Fabio Nuñez, especialista em Design de Interação, 
trabalhou durante quatro anos na Infojobs.net como respon-
sável de usabilidade. Ali conheceu o Gus e juntos criaram a 
EscapadaRural.com

“No há nada melhor que trabalhar em algo que te apaixona 

-quando se fazem as coisas com carinho isso nota-se nos 

resultados”.

Gus Bertolo concluiu os seus estudos em engenharia 
técnica de telecomunicações e trabalhou três anos como 
Product Manager na InfoJobs.net. A existência de uma casa 
rural na sua família em Lérida deu lugar ao nascimento da 
EscapadaRural.com

“Este projeto é fruto de um grande esforço, mas recompen-

sa-nos no dia-a-dia”.



8.- Como chegámos até aqui?
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8.- Como chegámos até aqui?
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Após a iniciativa da família do Gus de arrendar a casa de campo, surge a ideia do 
site. Os nossos fundadores começam a desenvolvê-lo no seu tempo livre.

Nasce a EscapadaRural com oito alojamentos rurais. Os fundadores, após cinco 
meses de planeamento do projeto em paralelo com o seu trabalho na InfoJobs, 
decidem deixar os seus empregos.

Após mais de um ano a oferecer apenas serviços gratuitos, são lançados os primeiros 
serviços de pagamento para proprietários de alojamentos rurais.

A EscapadaRural é a ganhadora no Campus de Empreendedores SeedRocket e 
instala-se na sua aceleradora de startups.

Recebemos financiamento da Caixa Capital Riesgo, Business Angels proveniente 
da Atrápalo, Infojobs, Emagister, Trovit… e FFF (Friends & Family & Fools).

Nasce o projeto de expansão internacional da empresa, que abre caminho no 
mercado português e italiano.

Passamos a incluir promoções especiais para estadias em casas de campo, que pro-
porcionam até 70% de desconto aos turistas.

EscapadaRural supera o break-even (ponto de equilíbrio entre receitas e despesas).

Criamos o boletim para os utilizadores registados, com promoções e inspiração para as 
suas escapadas, subscrito por mais de 6.000 pessoas por mês.

Fechamos o ano com um crescimento em faturação de 300%.

Tornamo-nos no site com maior oferta de alojamentos rurais em Espanha.

Nasce o primeiro Observatório do Turismo Rural com a colaboração do CETT e da 
Netquest.
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8.- Como chegámos até aqui?
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2016

Inauguram-se os cursos gratuitos de formação presencial para proprietários de aloja-
mentos rurais.

Criamos a aplicação para a gestão de reservas de alojamentos rurais. Com ela, os 
proprietários podem ter todos os seus hóspedes organizados, além de obter estatísticas 
sobre o seu alojamento.

Os hóspedes já podem comentar e recomendar um alojamento em que tenham 
estado, com o novo sistema de opiniões.

Lançamos o nosso site de turismo rural na Alemanha: Rurality.de.

Com os novos guias de viagem, os utilizadores da EscapadaRural têm no site tudo o 
que necessitam para organizar as suas viagens, não só os alojamentos, mas também o 
que podem visitar e onde podem comer.

Nova versão para telemóveis do site.

Organizamos o COETUR: o 1º congresso Europeu de Turismo Rural.

Chegamos ao mercado francês, com mais de 1.800 alojamentos através de Rurality.fr

Unificamos todos os nossos sites numa única base de dados multi-idioma, tornan-
do-nos no maior site de turismo rural da Europa.

Tornamo-nos no site de turismo mais visitado de Espanha, segundo Alexa.

Lançamos a app móvel de gestão de reservas para proprietários de alojamentos rurais.

Lançamos a app móvel Android para os nossos utilizadores.

8.- Como chegámos até aqui?8.- Como chegámos até aqui?



JAN
2017 Celebramos o nosso 10º aniversário, escolhendo a Capital do Turismo Rural.

2018 Consolidação no mercado português.

8.- Como chegámos até aqui?8.- Como chegámos até aqui?



9.- Como contactar-nos?

Estamos ao seu dispor para responder a qualquer consulta. Não hesite em con-
tactar-nos!

Ana Alonso Empar Baños

Diretora de Comunicação
ana@escapadarural.com

@anitatnt
Tel. 608 25 54 35

Departamento de Comunicação
empar@escapadarural.com

@emparbanos
Tel. 608 39 56 11


