Designação do projecto | Internacionalização dos produtos
Código do projecto |POCI-02-0752-FEDER-043751
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Consulvinus – Produção e Comércio Lda.
Data da aprovação | 30-07-2019
Data de início |2019-02-09
Data de conclusão | 2019-12-31
Custo total elegível |319.840,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 143.928,00 euros
Apoio financeiro público nacional/regional |
Objectivos, actividades e resultados esperados
O projecto apresenta como objectivo principal a entrada em 9 mercados
internacionais da Europa, nomeadamente Suécia, Reino Unido,Áustria,
Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Polónia.
Inclui despesas com campanhas promocionais, realização de acções de
prospeção de mercado, participação em concursos internacionais, adesão a emarketplaces, entre outros.

É fundamental apostar em ações de prospeção de modo a garantir que o
conhecimento por parte dos consumidores e distribuidores começa a existir de
forma consistente e organizada.
Em complemento às ações de prospeção, o Promotor entende fundamental o
envio de amostras de vinhos para alguns mercados.
A participação em Concursos internacionais da especialidade em 2019 é outro
dos objetivos estratégicos definidos pelo Promotor. A participação nestes
eventos são uma excelente oportunidade para divulgação dos vinhos
apresentados, além de promover o intercâmbio profissional e tecnológico. A
troca de experiências e o facto de os vinhos serem avaliados por grandes
especialistas do mundo são motivações muito fortes.
O Promotor entende que a prospeção de clientes nos mercados externos deve
ser feita igualmente com a participação em certames de renome internacional.
Adicionalmente a visita a feiras surge também como uma ação de abordagem
aos mercados alvo do projeto.
Serão lançadas duas novas marcas com o presente projeto de investimento: La
Strada e Monte Cão. Este investimento diz respeito ao pedido de registo das
mesmas ao nível nacional e europeu. A estratégia de internacionalização da
CONSULVINUS passa pela atualização constante dos seus produtos às
alterações e procura de mercado.
Adicionalmente a alteração de imagem de algumas das marcas de vinhos do
Promotor é fundamental para acompanhar a evolução dos gostos e tendências
dos consumidores. Trata-se de uma inovação de marketing ao nível da
Empresa.
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