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Designação do projeto | SOUND PARTICLES - Internacionalização de inovador software de audio 3D
Nativo

Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-040547
Objetivo principal |!Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SOUND PARTICLES, LDA
Data de aprovação | 10/04/2019
Data de início | 30/08/2018
Data de conclusão | 29/09/2020
Custo total elegível |377.127,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 169.707,38 EUR
Síntese do Projeto:
A SOUND PARTICLES exerce a atividade de edição de programas informáticos, especializando-se
no desenvolvimento de software audio 3D. No pré-projeto, a Empresa destinava aos mercados
internacionais mais de 98% do seu Volume de Negócios, apresentando um Volume de Negócios
Internacional de Euro 27.978,98, através da exportação para vários mercados, entre os quais
Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tendo em vista solidificar a sua posição nos mercados
externos, a Empresa definiu o presente projeto de investimento, tendo por base, entre outros, os
objetivos de (i) aumentar a visibilidade internacional da sua solução através da prospeção nos
mercados mais relevantes do setor do áudio, (ii) criar uma força de vendas que permita a sua
presença nos mercados externos, e (iii) adotar as mais avançadas ferramentas de análise da
evolução de vendas, performance de marketing e comunicação B2B, em assessoria com
facilitadores e especialistas do mercado alvo. Por forma a alcançar as metas preconizadas, o
Promotor idealizou, para o projeto em apreço, um plano de ações/investimentos dos quais se
destacam (i) participação em feiras, (ii) contratação de novos colaboradores e (iii) viagens de
prospeção. Deste modo, a Empresa espera alcança um Volume de Negócios Internacional de
Euro 2.978.891,62 no ano de pós-projeto.
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