
Meetfielders



linkedin.com/in/francisco-c-costa-83281ba4/

Francisco Carmo Costa

linkedin.com/in/inesblopes/

Inês Branco Lopes

linkedin.com/in/jmbcaetano/
José Caetano

linkedin.com/in/miguelmlmonteiro/

Miguel Monteiro

A nossa equipa



A nossa história

O Zé está a fazer eramus na Malásia, Kuala Lumpur. Quando chegou, queria
jogar futebol por diversão porém, não conhecia ninguém.

Dentro de duas semanas conseguiu aderir a três grupos diferentes de Whatsapp
para organização de jogos, com tudo, o caos e a dificuldade de comuniação
fizeram com que fosse dificil organizar jogos.

Mesmo assim, o Zé conseguiu ir a um jogo, como se pode ver na fotografia a
cima, e nesse jogo não só conheceu novas pessoas como conseguiu um estágio
numa das empresas favoritas na Malásia.

Com isso, ele percebeu…

O desporto liga pessoas!



The problem
Hoje em dia ainda não é fácil organizar jogos
entre amigos.

A opção atual é os grupos no Whatsapp,
porém, acontecem os seguintes problemas:

Existem vários tipos de pessoas. Os que o foco
não é de todo a organização do jogo. Os que
perguntam tudo e mais alguma coisa mas não
acrescentam nada. Os que criam as desculpas
mais originais para não aparecer. Os que
tentam sempre ir, mas nunca vão.

E os menos sortudos: os que tentam organizar
o jogo.

O processo é longo e demorado, e após tudo
isso, muitas vezes o jogo acaba por não
acontecer porque alguém cancela à última da
hora ou porque os horários não são compativeis.

A taxa de sucesso é baixa.



A nossa solução

A Meetfield é uma plataforma online que junta tudo
o que é necessário para organizar um evento
desportivo. Começando pelos locais de convívio -
os campos - seguindo para datas e
disponibilidades, passando pela angariação de
jogadores - sejam amigos ou novos amigos - e
acabando na prática desportiva, a Meetfield
combina tudo isso numa só plataforma, num
processo simples e divertido.



Confuso?

Vamos tornar mais
simples…



A nossa solução



Melhor?

Estamos a criar algo grande…



O nosso potencial

135.000
Potenciais utilizadores em

Portugal

€405.000
Receita no primeiro

ano
(20 campos, 20 dias por mês, 3 

horas por dia)

165M
Potenciais utilizadores nos paises

da OECD



Nós queremos ajudar-te, mas primeiro…
Precisamos da tua ajuda



Crowdfunding

2€ 5€ 20€ 50€ 250€

Meetfielder Booster Player Shot caller

Sê dos primeiros
com acesso à nossa

plataforma.

Tem a 
oportunidade de 

ganhar um bilhete
para um jogo da 

Liga NOS

Mostra os teus
dotes no torneio de 

inauguração
enquanto veste

uma T-shirt nossa
personalizada. 

Tem direito a 3 
anos de conta

premium.

Fica com conta
premium vitalicia e 

nunca percas a 
braçadeira de 

capitão.

Captain



Queres jogar?


