Designação do Projeto: MÓDULO GEOMÉTRICO - Plano de internacionalização 2016 / 2018
PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização
Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-020752
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: MÓDULO GEOMÉTRICO - DESIGN, DECORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDA

Data de aprovação: 03-11-2016
Data de início: 08-07-2016
Data de conclusão: 20-06-2019
Custo total elegível: 255.669,11€
Apoio financeiro da UE: 115.487,73€ | FEDER: 114.265,17€; FSE: 1.222,56€

Descrição do projeto:
O plano de internacionalização da MÓDULO GEOMÉTRICO dá sustentabilidade à sua estratégia de
consolidação em mercados atuais e diversificação de mercados com foco na inovação e diferenciação
das suas soluções. Este plano fortalece o posicionamento na cadeia de valor alargada da empresa,
alavanca a visibilidade e notoriedade da marca MÓDULO GEOMÉTRICO em mercado e cadeia de valor
internacional e promove a sua competitividade através de uma presença mais ativa no mercado
global.

Objetivos/Resultados esperados:
−

Diversificar mercados de atuação

−

Aumentar volume de exportações

−

Criar contactos e sinergias com agentes locais

−

Dar a conhecer a marca Módulo Geométrico (MG) no exterior

−

Promover a sua competitividade e sustentabilidade no mercado global

FEIRAS E EVENTOS

FACIM

FAIRS AND EVENTS

MOÇAMBIQUE
2016

FIC

CABO VERDE
2016

MAROCOTEL
MARROCOS
2018

CATÁLOGOS E BROCHURAS
CATALOGUES AND FLYERS

A participação em feiras e eventos nacionais e internacionais permite que Módulo
Geométrico crie uma rede importante de
contactos com outros profissionais da
área bem como com possíveis clientes.
By taking part in national and international
fairs and events, Modulo Geométrico is
able to achieve an important network of
contacts with other professionals as well
as with potential clients.

HOTELARIA
HOTELS

Para uma maior e melhor difusão dos
serviços e projetos da Módulo Geométrico, são contantemente desenvolvidas brochuras, catálogos e outros formatos físicos
e digitais que englobam tudo o que é
desenvolvido pela equipa da Módulo Geométrico.
For a better and greater dissemination of
the services and projects of Módulo Geométrico, we are contantly developing catalogues, flyers and other digital and printed
formats, that showcase everything that is
developed by the Módulo Geométrico
team.

PROJETOS
GLOBAIS
GLOBAL
PROJECTS

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO
OFFICE
FURNITURE

ECONOMATO E BRANDING
STATIONERY AND BRANDING

AGENDA ANUAL
ANNUAL PLANNER
Desenvolvemos agendas anuais, com
informação sobre os projetos da
Módulo Geométrico no interior, para
serem oferecidas aos clientes que
visitam as nossas instalações.
We produce annual planners, with
information about the projects of
Módulo Geométrico inside, as gifts for
clients that visit our office.

ECONOMATO
STATIONERY

O economato é uma parte básica mas
muito importante na estratégia de
comunicação de uma empresa.
The institutional stationery is a basic
but important part of the company
communication strategy.

PROJECTOS GLOBAIS
GLOBAL PROJECTS

Arquitetura
Engenharias
Gestão de Projeto
Construção Civil
Mobiliário
Comunicação
Iluminação
Materiais e Equipamentos

