Designação do projeto:

BIOPLATFORM – desenvolvimento de uma plataforma com tecnologia de ponta e-commerce Marketplace de
produtos biológicos, centrado na oferta de um valor de serviço de elevado valor acrescentado para o mercado.

Código do projeto:
M1420-03-0651-FEDER-000043

Objetivo principal:
A Bioplatform é uma plataforma com tecnologia de ponta de e-commerce/marketplace de produtos
biológicos, que pretende otimizar a cadeia de distribuição através da tecnologia, e endereçar o segmento alvo
com as melhores práticas de marketing digital. O mercado-alvo são consumidores finais e negócios alimentares
(retalho, restauração, hoteleiro e outros alojamentos).

Região de intervenção:
Região Autónoma da Madeira

Beneﬁciário: New Organic Planet , Lda.
Data de aprovação:
Data de início:
Data de conclusão:
Custo total:
Apoio privado:
Apoio FEDER:
Apoio Público Regional:

04/07/2017
01/02/2017
31/07/2019
769 231,00 euros
281.800,00 euros
425.000,00 euros
75000,00 euros

O incentivo atribuído é na forma reembolsável

Objetivos:
Divulgar e agregar informação sobre a agricultura biológica;
Promover o comercio em agricultura biológica;
Permitir conhecer parceiros para o desenvolvimento do negócio;
Permitir a venda de produtos em agricultura biológica;
Promover a comercialização de produtos em agricultura biológica;
Encontrar entidades comerciais, de prestação de serviços, estatais e de ensino e divulgação ligadas ao setor da
agricultura biológica

Atividades (resultados esperados/atingidos):
Criar uma plataforma ligada aos circuitos de mercado no modo de produção biológico.

Fotos

Vídeos ou outros suportes audiovisuais:

Designação do projeto: Bioplatform Internacionalizar – Projeto Internacionalizar para Espanha
Código do projeto: M1420-03-0752-FEDER-000087
Objetivo principal: Projeto de investimento da New Organic Planet com vista a promover os
produtos comercializados pela empresa no exterior, dado o seu potencial de internacionalização.

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira
Beneﬁciário: New Organic Planet , Lda.
Data de aprovação:
Data de início:
Data de conclusão:
Apoio FEDER:
Apoio Público Regional:

20-05-2020
15-02-2020
14-02-2021
112447,00€
19842,00€

Objetivos:




Fotos

Apostar na qualificação de recursos humanos e na visibilidade da plataforma “Bioplatform”
e da empresa.
Adaptar a plataforma Bioplatform e os recursos internos ao conhecimento do mercado
espanhol, de forma a poderem preparar-se para o crescimento nesse mercado.
Entrada no mercado Galego, das Astúrias e da Estremadura
Preparação para expandir e ganhar visibilidade em todo o território espanhol

Vídeos ou outros suportes audiovisuais:

