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	Designação do projeto: Internacionalização da Absolute Bliss
	Código do projeto: 25965
	OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: ABSOLUTE BLISS - HEALTH, NEUROPSYCHOLOGY & PSYCHOLOGY LDA
	Data de aprovação: 2017-04-06
	Data de início: 2017-02-01
	Data de conclusão: 2020-01-31
	Custo total elegível: 418.603,71
	Apoio financeiro da UE: 194.193,10
	Apoio financeiro público: 
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: OBJETIVOSA Absolute Bliss, com uma oferta turística de saúde e bem-estar, visa proceder à sua internacionalização, divulgando um vasto leque de produtos e serviços inovadores, personalizados e complementares, de forma a adquirir notoriedade nos mercados externos, atraindo clientes de várias geografias.ATIVIDADES- Conhecimento de mercados externos, estando prevista a participação em feiras internacionais e a realização de um diagnóstico de internacionalização e de estudos de mercado;- Presença na web, investindo na aquisição de um portal de e-commerce;- Prospecção e presença em mercados internacionais, através da realização de viagens de prospecção e promoção e da contratação de um colaborador qualificado a alocar à atividade;- Marketing internacional, estando prevista a aquisição de materiais promocionais de inbound marketing (Channel Marketing e B2B Marketing) e outbound marketing (catálogos e filmes promocionais) e a contratação de um colaborador especializado.- Introdução de novo métodos de organização, investindo em ferramentas de Channel Marketing.- Qualificação dos ativos através da realização de ações de formação profissional.RESULTADOSAdicionalmente, a Absolute Bliss definiu já alguns objectivos para o futuro. São eles:- Proporcionar uma experiência confortável, tranquila e segura aos seus clientes;- Diferenciar-se dos restantes espaços de promoção de bem-estar pela combinação de programas inovadores e complementares que oferece;- Oferecer programas capazes de atrair clientes em todos os meses do ano, combatendo assim a sazonalidade no Algarve, assumindo um compromisso para com o turismo de qualidade em Portugal;- Captar clientes provenientes de diversos países (europeus e não europeus) através do desenvolvimento de uma oferta suficientemente variada e inovadora que seja capaz de penetrar o mercado internacional;- Colocar Portugal no roteiro do turismo de bem-estar internacional.
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