


En que consiste o servizo?

Transforma a información en 
coñecemento

Define unha estratexia de internacionalización que che permita acceder a novos mercados no 
medio prazo mediante medidas e accións adaptadas as túas necesidades con apoio de expertos

Analiza o teu potencial de 
internacionalización

Do papel á acción: 
implantación do plan de 

internacionalización

Caída global da demanda

Restriccións á movilidade Rotura de cadea
de suministros

Cambios nos clientes Máis instrumentos 
financeiros e avais
Facilidade para os 
negocios dixitais

Apertura ao talento 
internacional

Recuperación por países

ENFRÉNTATE E ADÁPTATE
AO ESCENARIO COVID MEDIANTE A 

INTERNACIONALIZACIÓN

- INTERNACIONALIZACIÓN-
Servizo de internacionalización da peme



Cómo se desenvolve?
FASE 0 FASE 1 FASE 2

Análise da situación 
de partida ou

auditoría

Deseño do Plan 
de Formación e 
Sensibilización

Elaboración do 
informe de situación 

e plan de 
internacionalización 

Execución do plan 
de traballo e 

acompañamento

FASE 3

M1 M2 M3
Detección de 
necesidades

Reflexión estratéxica
da empresa e 

potencial 
internacional

Realización do 
plan internacional 
e implantación de 

medidas concretas

M6

Seguemento
das accións

Revisión do 
Plan e 

indicadores 
esperados

Execución do servizo en 6 meses

Servizo de Internacionalización da peme
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M4 M5

Implantación 
de medidas 
concretas



Cal é a filosofía do servizo?

Basado no 
aprendizaxe
autónomo

Orientado a 
resultados

Perspectiva 
global 

Adaptado as 
túas

necesidades

Acompañamento
na execución

Servizo de internacionalización da peme
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63 HORAS DE 
CONTACTO 

COA EMPRESA 

• Titorías personalizadas por vía 
telemática e presencial

• Formación in-company co apoio dunha
plataforma de teleformación

• Acompañamento na implantación do 
Plan e seguemento contínuo

2 TITORÍAS 
MENSUAIS 

INDIVIDUAIS

EN CONTÍNUO CONTACTO COA EMPRESA



Que accións están contempladas?
PERSONALIZACIÓN SEGUNDO AS TÚAS NECESIDADES

ACCIÓNS INCLUÍDAS

• Diagnóstico de potencial de internacionalización

• Análise DAFO 

• Plan estratéxico de internacionalización

• Selección de mercados internacionais e 
caracterización dos mesmos

• Selección da vía de entrada ao mercado 

• Incorporación dun sistema de vixilancia
competitiva

• Posta en marcha de ferramentas de marketing 
dixital internacional 

• Apoio na presentación e xustificación de axudas á 
interrnacionalización

BENEFICIOS E RESULTADOS 
PARA AS EMPRESAS

• Selección de axentes e colaboradores e destino

• Aumento de exportacións

• Fomento de joint ventures

• Mellora cualificación en materia internacional

• Mellora dos beneficios da empresa

• Rendemento financieiro superior
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Máis información:

Laura Sanjuán
internacionalizacion@eosa.com
986 419 922 




