
Designação do projeto | Niepoort Crescimento - Novos vinhos, Novos mercados
Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-001700
Objetivo principal | Internacionalização  
Região de intervenção |
Entidade beneficiária | Niepoort (Vinhos), S.A.

Data de aprovação | 07-09-2015
Data de início | 01-06-2015
Data de conclusão | 31-05-2017, prorrogado até 31-05-2018
Custo total elegível |1.105.118,75 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 497.303,44 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Destacam-se os seguintes objetivos do projeto:

Reduzir a dependência a agentes e/ou distribuidores;
Aprofundar as relações comerciais e procura de novos clientes nos mercados onde já marca presença;
Procura de novos clientes em novos mercados;
Introduzir novos produtos, sempre com marca própria, nos mercados mundiais (quer novos, quer nos 
mercados onde já atua);
Desenvolver o acesso à informação sobre a Niepoort e os seus produtos através das novas tecnologias de 
informação;
Dar resposta às exigências dos mercados internacionais em termos de certificações de produto;
Incorporar maior valor acrescentado nos seus produtos (através de medidas de marketing e imagem);
Capacitar a empresa para o esperado crescimento da atividade.

Os objetivos serão atingidos através das seguintes atividades:
Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições)
Presença na web, através da economia digital;
Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção);
Marketing Internacional;
Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
Certificações específicas para os mercados externos.

Os resultados esperados são os seguintes:
Aumentar o Volume de Negócios da empresa de 2013 a 2018 em 30%;
Manter ou aumentar o atual nível de exportação, cujo peso no Volume de Negócios é de cerca de 75%;
Lançar para os mercados internacionais 10 novos vinhos durante ó período de implementação do projeto;
Desenvolver/alcançar, através do marketing online, 50% dos mercados em termos de representatividade 
no Volume de Negócios.
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