Projeto nº 7826
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-007826
Designação do projeto | Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da
EXPORLUX
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos |Internacionalização das PME
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro - Águeda
Entidade beneficiária | EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Data de aprovação | 2016-01-26

1%

Data de início | 2015-09-01

Executado

Data de conclusão | 2017-08-31

Não executado

Custo total elegível | 204.641,00 EUR

99%

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 92.088,45 EUR

Síntese do projeto:
O presente projeto tem como objetivo central lançar no mercado global os novos produtos:
•

Convert/E2, com novas funcionalidades (sistema que permitirá direcionar e fazer a
rotação do feixe de luz);

•

Connect, com novos materiais (policarbonato);

•

Novas luminárias de design inovador e com incorporação de novos materiais (azulejo,
cortiça e couro).

Desta forma o presente projeto assume total orientação para o processo de internacionalização
da EXPORLUX, sendo objetivo central o de alargar a presença da Empresa num conjunto
abrangente de mercados alvo externos nos quais a Empresa divulgará o seu portfólio de
produtos, em especial os novos produtos, e nos quais planeia conquistar novos clientes.

Projeto nº 7828
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-007828
Designação do projeto | Reforço da capacidade competitiva da EXPORLUX, da sua flexibilidade
e da sua capacidade de resposta ao mercado global
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Qualificação das PME - Projetos Individuais
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro - Águeda
Entidade beneficiária | EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Data de aprovação | 2016-01-26
Data de início | 2015-09-01
35%

Data de conclusão | 2017-08-31
Custo total elegível | 169.064,77 EUR

65%

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 76.079,15 EUR
Síntese do projeto
O presente projeto tem como objetivo central aumentar a competitividade, a flexibilidade e a capacidade
de resposta ao mercado da EXPORLUX nos domínios do desenvolvimento e engenharia de produtos e
serviços, na área da qualidade e da criação de marcas e design, de forma a que a Empresa tenha
internamente as capacidades, recursos, competências e conhecimentos necessários ao desenvolvimento
de novos produtos nas várias vertentes de atuação, de forma a que o seu lançamento no mercado global
seja bem sucedido e de forma a que a Empresa reforce o seu perfil altamente diferenciador.
Através do presente projeto a EXPORLUX visa reforçar as suas competências internas e capacidades de
organização e gestão, assim como qualificar os seus ativos, de modo a potenciar o desenvolvimento de
atividades mais intensivas em conhecimento e criatividade e com incorporação de maior valor
acrescentado dos seus produtos, de forma a reforçar os três domínios principais da estratégia da Empresa:
inovação, internacionalização e modernização.
Este projeto tem como objetivos estratégicos o seguinte:
- Reforçar a estrutura humana da Empresa na área de Desenvolvimento de Novos Produtos;
- Dotar a área de Desenvolvimento de Novos Produtos com os recursos e ferramentas necessários ao
desenvolvimento dos novos produtos;
- Equipar o laboratório interno com os equipamentos e tecnologias adequados ao desenvolvimento dos
novos produtos;
- Obter a Marca de Qualidade LNEC para os novos produtos.

Não
executado
Executado

