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Código do projeto - NORTE-02-0752-FEDER-047581 
Objetivo principal - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção - Norte
Entidade bene�ciária - NAUGHTY KID - CONFECÇÕES, LDA

Data de aprovação - 28-12-2020
Data de início - 02-10-2020
Data de conclusão - 01-10-2022
Custo total elegível - 302.985,50 EUR
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Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

A nível interno, a empresa de�niu como objetivos estratégicos a aumentar a presença da empresa nos 
mercados internacionais, apostar na estratégia assente na marca própria, bem como aumentar o 
Volume de Exportações.De modo a colocar em prática a estratégia de internacionalização visada e a 
alcançar os objetivos previamente de�nidos, a empresa irá desenvolver atividades enquadráveis nas 
seguintes tipologias de operação:

- Conhecimento dos Mercados Externos: Participação em várias feiras internacionais com o objetivo de 
promover os seus produtos, angariar novos clientes, bem como aumentar a notoriedade da empresa 
nos mercados externos;

- Presença na Web, através da Economia Digital: Criação de uma loja de e-commerce e realização de 
diversas campanhas de marketing digital, através da dinamização das redes sociais e publicitação de 
anúncios no Google Ads; 

- Desenvolvimento e Promoção Internacional de Marcas: Desenvolvimento de novas coleções Piccola 
Speranza;
- Prospeção e Presença em Mercados Internacionais: A entidade irá efetuar várias ações de prospeção 
nos mercados externos a �m de potenciar a realização de novos negócios e angariar novos clientes. 
Adicionalmente, a empresa irá também investir na realização de missões inversas;

- Introdução de novos Métodos de Organização nas Práticas Comerciais e nas Relações Externas: Con-
tratação de dois técnicos altamente quali�cados, com o intuito de auxiliar a empresa na implementação 
do presente projeto de internacionalização.

Com o projeto de Internacionalização, a empresa prevê passar de um Volume de Negócios Internacional 
de € 353.247,72 no pré-projeto para um Volume de Negócios Internacional de € 668.523,37 no pós-pro-
jeto, o que se re�ete num aumento de € 315.275,65.


