Cofinanciado por:

Designação do projeto:

CLAW Home Concept - Internacionalização de mobiliário de design exclusivo

Código do Projeto (NUP):

NORTE-02-0752-FEDER-032929

Objetivos da operação:

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção:

Paredes, Porto, Norte

Entidade beneficiária:

CLAW HOME CONCEPT, LDA.

Sistema de Incentivos:

Internacionalização das PME

Data de aprovação:

16-04-2018

Data de início:

24-02-2018

Data de conclusão:

23-02-2020

Custo total elegível:

189.778,06 Euros

Apoio financeiro da UE (FEDER):

85.400,13 Euros

www.estrategor.pt
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Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos:
A CLAW HOME CONCEPT, LDA é uma empresa que se dedica à produção e comercialização de mobiliário como mesas, cadeiras,
lustres, entre outros. O conceito da empresa reside na caracterização singular e única das suas peças, dando prioridade à
simplicidade e naturalidade das mesmas. Surgiu no mercado por via do sucesso dos seus sócios com a marca Casa Selvagem, marca
que atingiu o reconhecimento em cerca de 20 mercados internacionais.

O presente projeto de internacionalização visa a conquista de quota de mercado a nível externo, sendo o principal alvo, o mercado
espanhol. Ao nível das ações a desenvolver, salientamos:
•! Conhecimento de mercados externos, através da participação em feiras internacionais do setor como Intergift ou a Mueble,
ambas em Espanha, de forma a promover in loco os seus produtos, potenciando o contacto direto com o cliente;
•! Presença na web, através da economia digital, nomeadamente através da elaboração de um website com loja online, de
forma a promover e vender de uma maneira global, os seus produtos;
•! Marketing internacional, através da elaboração de material promocional ou pelo registo internacional de marca, o que
confere uma maior notoriedade a nível externo;
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•! Introdução de novos métodos de organização, com a contratação de dois técnicos qualificados para a área
comercial/marketing que irão auxiliar a empresa ao nível da implementação do seu processo de internacionalização,
estabelecendo a ponte com o cliente final;
•! Prospeção e presença em mercados internacionais, através da realização de viagens de prospeção de forma a aumentar o
conhecimento acerca dos mercados alvo.

Os resultados a alcançar no pós-projeto são os seguintes:
•! Intensidade das exportações no ano pós-projeto: 65,00%.
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