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	Designação do projeto: FULGUR-IT: Diagnóstico de internacionalização e prospeção no mercado externo
	Código do projeto: ALG-02-0752-FEDER-072316
	OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas.
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: HUBEL II, ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, LDA
	Data de aprovação: 07-06-2021
	Data de início: 22-07-2021
	Data de conclusão: 21-07-2022
	Custo total elegível: 13 333,00 €
	Apoio financeiro da UE: 9 999,75 €
	Apoio financeiro público: N/ Aplicável
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: -Identificação de binómios produtos/serviços versus mercados que representem oportunidades de internacionalização (mesmo quando se considere um país em concreto, devem existir segmentos com potencial diferente)-Necessidades de ajustamentos de produtos | serviços e de modelos de negócio (incluindo circuitos de distribuição);-Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor;-Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação, incluindo marketing digital e e-commerce.Para cumprir com estes objetivos, temos a expetativa que o consultor selecionado apoie a empresa com o seguinte tipo de serviços e atividades:- Organização de visitas de prospeção e de captação de novos clientes nos mercados externos;-Abordagem inicial a potenciais clientes para a promoção da empresa, seus produtos e/ou serviços;-Planeamento e organização de viagens de prospeção comercial junto de potenciais clientes previamente identificados;-Agendamento, acompanhamento e seguimento de contatos nos mercados internacionais;-Agendamento, acompanhamento de reuniões e seguimento dos respetivos resultados;-Organização de visitas de prospeção a feiras internacionais, caso se justifique que existe potencial;-Identificação das principais feiras nos mercados externos;-Calendarização das participações em feiras;-Programação das atividades a desenvolver;-Organização da visita de prospeção;-Agendamento, acompanhamento de reuniões e seguimento dos respetivos resultados;Os resultados dos serviços prestados deverão ser materializados através da apresentação de relatórios com as atividades desenvolvidas


