Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos às
Empresas. Qualificação e Internacionalização das PME
Projetos Individuais

Designação do Projeto: Processo de Internacionalização - Ecovest
Código do Projeto: NORTE-02-0752-FEDER-019940
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: PO NORTE
Entidade Beneficiária: Ecovest – Sociedade Têxtil, LDA
Dara de Aprovação: 16-02-2017
Data Início: 20-12-2016
Data Conclusão: 19-12-2018
Custo Total Elegível: 320.160,00 euros
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 144.072,00 euros

Objetivos:
Através da implementação deste projeto, a Ecovest pretende consolidar a
carteira de clientes já existentes e angariar novos clientes de coleção; crescer
para novos mercados, através de um plano de investimentos direcionado para
os mercados externos em atividades de inovação organizacional e atividades de
inovação marketing, realizando várias ações potenciadoras.

Resultados:
Com a implementação do projeto a Ecovest pretendia consolidar a carteira de clientes
e angariar novos, bem como, conquistar novos mercados. No primeiro ano de projeto

com as ações de prospeção previstas e com divulgação da coleção primavera / verão
2018, decorrente da participação nas feiras conquistamos 9 países e aumentamos as
nossas vendas em 22% face ao ano anterior. No decorrer do projeto verifica-se a
tendência de crescimento das vendas, conforme gráfico.

No ano de encerramento do projeto com a coleção Outono/Inverno 2020, estávamos
presentes em 4 continentes com mais de 50 retalhista em todo o mundo. Apesar de
temos conquistado relevância em países como Itália, Alemanha, Polónia, Suécia,
Letónia, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suíça, Taiwan, Hong Kong e Coreia, onde
temos representação, elegemos os nossos melhores mercados, como sendo os
Estados Unidos, Holanda e Bélgica.
Consideramos que a implementação do projeto foi determinante na divulgação e no
crescimento da ECOVEST e da nossa marca própria BARN OF MONKEYS, junto dos
nossos clientes.
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