Designação do projeto: Promoção e valorização do produto PSIM – AGORA no mercado global
Código do projeto: LISBOA-02-0752-FEDER-002685
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: LISBOA - Lisboa
Entidade beneficiária: AGORASYS, S.A.
Data de aprovação: 15-09-2015
Data de início: 01-09-2015
Data de conclusão: 30-11-2017
Custo total elegível: 604.693,05€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 260.684,71€

Descrição do Projeto
A AGORASYS continuará o seu esforço de internacionalização nos próximos anos com um plano
de acções e investimentos estruturado, totalmente focado no produto AGORA.
Definiu como linha orientadora para a distribuição e venda do AGORA o trabalho com
distribuidores e parceiros especializados, em detrimento da venda directa. A escolha deste
modelo de comercialização, comum aos mercados nacional e internacional, assenta nos
seguintes economics:
-

Acelera o ritmo de entrada nos mercados, aproveitando redes de contactos e logística
já montadas;

-

Implica investimento menor não sendo necessário criar equipas locais e podendo gerir
a operação a partir de Portugal, mantendo o know-how e actividades de valor
acrescentado em território nacional;

-

Permite integrar o AGORA em portfólios de produtos complementares potenciando o
cross-selling dos parceiros, fundamental para aproveitar um dos factores
diferenciadores do AGORA – a sua compatibilidade com quase todo o tipo de
equipamentos de segurança.

No entanto, a AGORASYS não deixará de trabalhar comercialmente junto do cliente final para
apresentação e promoção do produto, nomeadamente em feiras e eventos. Nestas interacções
focará apenas o produto. Esta aproximação ao cliente final é geradora de várias e diferentes
vantagens:
-

Aumenta a visibilidade e notoriedade do produto, complementando o esforço de
promoção do canal;

-

Permite um controlo mais directo da forma como é feita a comunicação e promoção do
AGORA, uma vez que a AGORASYS está presente nas fases fulcrais desse processo: feiras
e eventos; demonstrações técnicas a potenciais clientes; e fecho de negócios.

Findo o projecto de internacionalização, podemos afirmar que este teve um grande impacto na
expansão internacional da empresa e na melhoria das suas competências intrínsecas. Este
impacto encontrou tradução na obtenção dos seguintes resultados:

§

Aumento do Volume de Negócios;

§

Aumento do número de mercados de exportação;

§

Aumento muito significativo do peso dos mercados internacionais no Volume de
negócios da empresa, tendo quase quintuplicado;

§

Entrada em novos segmentos de mercado, como instituições de ensino superior.

Investimento por Tipologia da Operação
Introdução de novo
método de organização nas
práticas comerciais ou nas
relações externas

Conhecimento de
mercados externos
(Feiras/Exposições)
Presença na web, através
da economia digital

Marketing Internacional
Desenvolvimento e
promoção internacional de
marcas (Ações de
promoção)

Prospeção e presença em
mercados internacionais
(Prospeção e captação de
novos clientes)

Presença em Feiras/Exposições

Sicur 2016

Security Forum 2016

IFSEC 2017

