
 

Projeto nº:  

010877- 13/SI/2015

Apoio no âmbito do sistema de incentivos: 

Projetos Individuais 

Designação do Projeto:

Vales Empreendedorismo

 

 

Custo total elegível:

20.000,00Euros

Apoio financeiro da 

15.000,00Euros

 

 

 

 

 

 

Síntese do Projecto:
de consultoria para a elaboração de um  plano de negócios com uma 
componente de marketing e uma presença no mercado digital 
Foi concebido um plano de
fortes, com estratégias bem delineadas para singrar definitivamente nos 
mercados internacionais, pois o produto tem todas as características para 
ser um sucesso, apenas necessita de ter um bom plano de negócios e uma 
estratégia de venda muito agressiva , dado que se tratam na sua maioria de 
produtos direcionados para consumidores com elevada consciência 
ambiental e para a classe média/alta europeia.
Atendendo a que a empresa já tinha um website com loja on
a empresa necessitava de estar presente em sites revendedores de 
produtos do tipo e
que direcionem para a pagina da noisegoods, aumentando assim a sua 
notoriedade e a sua possibilidade de vendas. S
as condições de adesão neste tipo de site é que também seja feitas vendas 
através deles , o que aumenta ainda mais a possibilidade de incremento 
das vendas. 

/SI/2015 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos:  

Projetos Individuais – Reforçar a competitividade das PME 

Designação do Projeto: 

Vales Empreendedorismo 

Custo total elegível:  

 

Apoio financeiro da UE:  

 

Síntese do Projecto: O projecto consistiu na contratação de um  serviço 
de consultoria para a elaboração de um  plano de negócios com uma 
componente de marketing e uma presença no mercado digital . 
Foi concebido um plano de negócios com componentes de marketing 
fortes, com estratégias bem delineadas para singrar definitivamente nos 
mercados internacionais, pois o produto tem todas as características para 
ser um sucesso, apenas necessita de ter um bom plano de negócios e uma 
estratégia de venda muito agressiva , dado que se tratam na sua maioria de 
produtos direcionados para consumidores com elevada consciência 
ambiental e para a classe média/alta europeia. 
Atendendo a que a empresa já tinha um website com loja on-line integra
a empresa necessitava de estar presente em sites revendedores de 
produtos do tipo e-bay, etsy, amazon, sites muito conhecidos mundialmente 
que direcionem para a pagina da noisegoods, aumentando assim a sua 
notoriedade e a sua possibilidade de vendas. Salienta-se que 
as condições de adesão neste tipo de site é que também seja feitas vendas 
através deles , o que aumenta ainda mais a possibilidade de incremento 

 

100%

 

O projecto consistiu na contratação de um  serviço 

fortes, com estratégias bem delineadas para singrar definitivamente nos 
mercados internacionais, pois o produto tem todas as características para 
ser um sucesso, apenas necessita de ter um bom plano de negócios e uma 
estratégia de venda muito agressiva , dado que se tratam na sua maioria de 

line integrada, 

bay, etsy, amazon, sites muito conhecidos mundialmente 
que direcionem para a pagina da noisegoods, aumentando assim a sua 

as condições de adesão neste tipo de site é que também seja feitas vendas 
através deles , o que aumenta ainda mais a possibilidade de incremento 


