
cando as persoas queren, as empresas poden

Re-acciona
Programa para a mellora da competitividade
das pemes en Galicia

Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

Estratexias de marketing dixital
SERVIZO

Re-acciona
Programa para a mellora da 

competitividade das pemes en Galicia

Capacitando empresas, creando oportunidades

reacciona.igape.es 

Estratexias de marketing dixital

Realiza a túa solicitude en:

TIC

TIC



Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

SERVIZO

Estratexias de marketing dixital

// Descripción do servizo // Accións

OBXECTIVOS RESULTADOS

// Solicitude e contacto
O servizo de acompañamento na definición e posta en marcha de 
estratexias de Marketing Dixital ten un custo total asumido polo 
IGAPE-AMTEGA de 5.584,39 € que se financia mediante os 
fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa 
unha parte do custo total do servizo.

Micropemes e 
persoas autónomas
(de 1 a 9 persoas 

traballadoras)
(volume de negocio 
ou balance inferior a 
2 millóns de euros)

Tarifa A

760€ 1140€ 1520€

Pemes integradas 
nun clúster (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras) 

(volume de negocio 
ou balance inferior a 
50 millóns de euros)

Tarifa B

O resto de pemes 
solicitantes (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras)

(volume de negocio 
ou balance inferior a 
50 millóns de euros)

Tarifa C

// Fases

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento 
do proxecto de mellora.

Desenvolveranse diferentes accións:

AXENTES COLABORADORES
O servizo desenvólvese a través de:

Empresa:  ESTÉREA
Teléfono:  664 290 927
Correo:  jose.alcaniz@esterea.com

Empresa: EOSA
Teléfono:  986 419 922
Correo:  fcid@eosa.com

Mellorar o ámbito comercial da empresa 
apoiado nos medios dixitais

ATRAER
Captación de tráfico e vendas para a web

CONVERTIR
Coñecer o perfil dos visitantes da nosa web

VENDER
Optimización dos ratios de conversión

FIDELIZAR
Conversión dos clientes en prescriptores

A posta en marcha do servizo 

parte da análise estratéxica e 

da definición do plan de 

márketing dixital que 

determinará o ecosistema 

dixital da empresa.

WEB E TENDA POSICIONAMENTO 
SEO-SEM

USABILIDADE

CAMPAÑAS EMAIL MARKETINGMARKETING DE 
CONTIDOS

TIC

Mellorar o achegamento empresa-consumidor 
e potenciar a imaxe de marca


