SI Internacionalização PME
Designação do Projeto: UTILINX Export - Internacionalização da mecatrónica 100% nacional
Código do Projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-042999
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: UTILINX, LDA
Data de Aprovação: 22-07-2019
Data de Início: 2019-05-01
Data de Conclusão: 2021-04-30
Custo Total Elegível: 250.750,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 112.837,50 Euros - FEDER
Resumo do Projeto:

A UTILINX, LDA foi criada em abril de 2018 e sediada em Leiria, que tem como atividade principal
o comércio online pretendendo alargar o seu espetro de atuação para a produção e
desenvolvimento de softwares aplicáveis à indústria automóvel.
Tratando-se de uma empresa cujo percurso exportador agora se inicia a UTILINX definiu para o
presente projeto os seguintes objetivos: (i) exponenciar a promoção global de uma oferta
integrada, intensificando as relações comerciais atuais e aumentando as quotas de mercado a
nível internacional, (ii) incrementar a sua notoriedade e potencial exportador, através de ações
próprias de marketing/comerciais, e (iii) aposta no comércio online como ferramenta de
internacionalização.
No que respeita ao plano de internacionalização a executar, o mesmo encontra-se condizente
com os objetivos estratégicos da UTILINX, apresentando investimentos em diversas tipologias
complementares entre si e que, funcionam para em uníssono assegurar o cumprimento dos
rácios e metas a que a UTILINX se propõe. Deste modo serão desenvolvidas ações ao nível de: (i)
ações de prospeção e captação de novos clientes, (ii) participação em feiras internacionais, (iii)
reforço da sua equipa comercial e de marketing, (iv) implementação de novas técnicas de
marketing, (v) registo de marca, (vi) contratação de serviços de consultoria especializada, e (vii)
introdução/aquisição de um sistema CRM, entre vários outros investimentos determinantes para
a boa execução do presente projeto.
Através deste Plano de Internacionalização a UTILINX espera obter um rácio de exportações
superior a 40% do total do volume de negócio até ao pós-projeto tendo como objetivo penetrar
em diversos novos mercados como Espanha, Polónia, Alemanha, França, Itália, Reino Unido,
Estados Unidos entre vários outros onde se pretende que a mecatrónica 100% portuguesa ganhe
um posicionamento altamente competitivo no mercado global.

