Designação do projeto | PROJETOS DE I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-047119
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária (Líder) | ALBIPACK - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE EMBALAGEM LDA
Entidades beneficiárias (Copromotores) | CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUÁRIO
DE PORTUGAL-CITEVE; ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A.
Data de aprovação |22-06-2021
Data de início |01-06-2021
Data de conclusão |30-06-2023
Custo total elegível | 870.200,83 €
Apoio financeiro da União Europeia [FEDER] | 603.014,87 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos |
O projeto SlimPACK4.0 visa a investigação e desenvolvimento de uma solução de embalagem de produtos
têxteis em filme bioplásticos, capaz de reduzir o volume através de compactação e remoção do ar do interior
da embalagem, e com a utilização de embalagens amigas do ambiente e sustentáveis.

Designação do projeto | PME2World – “Programa de qualificação e capacitação das PME”
Código do projeto | POCI - 02-0853-FEDER-026478
Entidade beneficiária | ALBIPACK, LDA
Apoio Financeiro da União Europeia | Incentivo FEDER
Objetivos|
A empresa viu no projeto conjunto PME2WORLD a oportunidade de avançar com investimentos no
domínio imaterial de competitividade da Economia digital e tecnologias de informação e comunicação com
a implementação de ações ao nível do Marketing Digital e de Sistemas Informáticos (HW).
Desta forma, a empresa procedeu à redefinição da sua estratégia de presença digital com vista à inserção
na economia digital, de forma a permitir a desmaterialização de variados processos com clientes e
fornecedores por intermédio de ferramentas de marketing.
Com a realização deste investimento a empresa procurou alcançar um conjunto de objetivos:
• Atualizar o site institucional que, não só se encontrava obsoleto, como também não espelhava o
posicionamento pretendido da ALBIPACK;
• Incorporar as ferramentas necessárias com o intuito de possibilitar todo o processo de gestão de toda
a componente digital;
• Alcançar um maior número de pedidos de contacto de negócio;
• Aumentar a brand awareness da marca e presença digital;
• Definir um novo posicionamento.

Resultados |
A participação da ALBIPACK no projeto PME2WORLD possibilitou a esta desenvolver uma rede moderna de
colocação de bens e serviços no mercado através da utilização das TIC, utilizando ferramentas de marketing
inbound.
Isto permitiu à empresa fomentar a utilização das TIC no seio da Organização, permitindo não só melhorar
a sua credibilidade e imagem, como potenciar o aumento de vendas quer para o mercado interno como
para o mercado externo.

