Designação do Projeto: ADAPTAR COVID
Código do Projeto:

NORTE-02-08B9-FEDER-062497

Obje;vo Principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: Norte
En;dade Beneﬁciária: QUEBOM - LIBERDADE SOBRE RODAS, LDA
Data de Aprovação: 07-07-2020
Data de Início: 09-06-2020
Data de Conclusão: 02-10-2020
Custo Total Elegível: 7 311,30 €
Apoio Financeiro da União Europeia: 3 655,65 €

Esta candidatura pretende qualiﬁcar processos, produtos e serviços da Quebom, adaptando o
seu estabelecimento, a organização do trabalho e o relacionamento com clientes, às condições
do contexto da COVID 19, para garan;r o cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades.

Designação do Projeto: Peach Concept
Código do Projeto:

NORTE-02-0752-FEDER-021514
NORTE-06-3560-FSE-021514

Obje9vo Principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: Norte
En9dade Beneﬁciária: QUEBOM - LIBERDADE SOBRE RODAS, LDA

Data de Aprovação: 16-02-2017
Data de Início: 01-12-2016
Data de Conclusão: 14-02-2019
Custo Total Elegível: 153.387,75 €
Apoio Financeiro da União Europeia: 69.763,61 €

Este projeto visa a internacionalização de um produto nacional em mercados internacionais, esta
internacionalização faz-se através da promoção direta do produto em feiras internacionais, a
disseminação do produto via web e a prospeção de novos clientes nos mercados alvo. Pretende-se a
participação numa feira de renome mundial, onde surgem os clientes alvo dos mercados alvo, França,
Alemanha e Itália. a Presença web será efetuada através a criação de um Site em diversas línguas, onde
os clientes poderão visualizar a PEACH, visitar virtualmente o seu interior e exterior e contactar para mais
informações. A prospeção e presença em mercados internacionais será efetuada através da contratação
de consultoria internacional nos mercados alvo, para a captação de clientes.
Será ainda efetuada uma ação de promoção internacional, para apresentação mundial da PEACH, com
disseminação mediática, presença de opinion-makers e promoção via web, utilizando diversos canais.

