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O PME Connect II visa alavancar uma
dinâmica internacional ímpar através da

criação de ações integradas, da
disponibilização de ferramentas

diferenciadas e da conexão entre vários
atores do ecossistema empresarial.

PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO PARA A

INTERNACIONALIZAÇÃO

Parcerias
estratégicas de
internacionalização

Acelere os seus negócios
internacionais com
 Grupos Fortemente
Internacionalizados  

(GFIs)

- Activation Labs - 

Criação de alianças estratégicas entre GFIs
e PMEs

- Capacitação - 
Workshops e guias diferenciados sobre os

mercados 

- Imersão - 
Ações virtuais e presenciais de contacto

direto com os players dos mercados  
 



Participação nos Activation Labs,
oportunidade de estabelecer alianças
estratégicas com os GFIs que reforcem
a  competitividade e diferenciação de
cada PME nos mercados alvo;
Guias de mercado específicos para a
PME participante;
Disponibilização de Stand virtual na
plataforma de networking internacional
do projeto.
Missão física a 1 mercado selecionado
pelas PME

Vantagens Pack Basic adicionadas de:

NOTA:
(1) Os preços apresentados correspondem
ao custo efetivo a pagar pelas empresas.

Desenvolvemos
vários packs

adaptados às suas
necessidades 

Pack Basic 

Desenhado para que possa aferir o
potencial de internacionalização do seu
negócio através de ações de networking

virtuais e de aceso a informação
diferenciada sobre os mercados.

 
Pack Silver e Gold

Estes packs foram desenhados para
empresas que queiram acelerar de forma

mais efetiva a entrada num ou mais
mercados e disponibiliza serviços
personalizados de inteligência de

mercado e matchmaking.
 

Ações de capacitação, inclui estudo de
caracterização de mercado;
Integração (informação genérica) na
Plataforma do projeto;
Ações de networking  com os GFIs
Acções virtuais de networking  nas 5
regiões do programa. 

Ações virtuais de Networking e B2B
trabalhadas com a nossa consultora de
mercado e a PME nas 5 regiões do
programa;
Missão física, num conjunto global de 2
mercados, a selecionar pelas PME

Vantagens Pack Gold adicionadas de:

Basic - Capacitação e Networking

Silver - Alianças e acesso ao mercado

Gold - Ações em 2  mercados internacionais 

2.750€ + IVA

9.900€ + IVA

7.400€ + IVA

Américas

África 

Ásia e Oceânia

Europa

Magrebe

Aceda aqui à ficha de Adesão

Selecione o pack que mais lhe convém
e garanta o seu lugar no programa!

Para mais informacões:

editen@aip.pt

Inscreva-se já e
construa novos
negócios connosco

https://form.jotform.com/211573567063053
mailto:editen@aip.pt

