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Ser o Marketplace de referência
 na prestação de serviços 
urgentes no mercado europeu



Lisdesigners

Obje�vos: 
O principal obje�vo deste projeto consiste no desenvolvimento, implementação e internacionalização 
de uma plataforma Web que integra prestadores de serviços das mais diversas áreas de atuação 
(profissional e geográfica) com os consumidores, u�lizando ferramentas de georreferenciação e de 
leilões inver�dos, com mecanismos de regulação de performance dos prestadores (ra�ng), com vista 
a reforçar a presença da Lisdesigners no mercado externo, aumentando e consolidando o seu volume 
de exportações.

A�vidades: 
- Desenvolvimento de aplicação web, site e app mobile em pt, es, ing, fr, it e de
- Criação de uma nova marca e logo�po
- Campanhas de marke�ng: conceção de material promocional campanhas de publicidade online 

para os 5 novos mercados alvo.
- 3 viagens de prospeção cada um dos seguintes mercados: Alemanha, França, Reino Unido, Espanha
- Presença na Franchise Expo Paris – uma em cada ano

Resultados esperados: 
- Em 2019: 70% do volume de negócios da Lisdesigners deverá provir de mercados externos;
- Passar a vender para 7 mercados externos;
- Passar para 8 colaboradores até ao final d 2019
- Ser uma referência enquanto PME na criação de soluções disrup�vas viradas para a economia digital
- Aumento do volume de negócios: 5.350.785,28 euros até 2019

Resultados a�ngidos: 
A Uneed Services desenvolveu, sistema�zou e integrou com sucesso a plataforma de gestão, website e 
app para clientes e prestadores. Neste momento estão a ser desenvolvidas as campanhas promocionais 
(marke�ng digital inbound) para captação de prestadores e clientes finais em França, Itália e Espanha. 
Neste momento, a Uneed está em conversações com representantes para estes mercados, pelo que as 
plataformas e a comunicação estão a ser publicadas em francês, italiano e inglês para captação de leads.



Materiais promocionais e presença em feiras

Uneed Services 
no Salone Franchising Milano
Outubro de 2017

Uneed Services na Franchise Expo Paris
Março de 2018


