
Designação do projeto |  Latin-PT incoming Tourism - Internacionalização da oferta 
turística nacional.
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-021104
Objetivo principal | Penetração de forma estratégica em vários mercados interna-
cionais, na américa latina e Espanha; fomentar a evolução tecnológica em torno do 
e-commerce; qualificar a empresa através de diversos instrumentos, em termos 
organizacionais e de marketing, por forma a oferecer um serviço distintivo e de valor 
acrescentado.
Região de intervenção | PO Lisboa
Entidade beneficiária | Tailorbeds – Viagens, Lda.
Data de aprovação | 31-10-2016
Data de início | 01-07-2016 
Data de conclusão | 30-06-2019
Custo total elegível | 224.235,00 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | 89.694,00 Euros
Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável

Detetada a necessidade do mercado em conseguir identificar os melhores fornece-
dores multiproduto, que fossem igualmente especialistas em cada serviço, a ideia 
residiu na criação de um Operador Online Wholesaler Global B2B, aproveitando os 
contatos de fornecedores, por um lado para conseguir realizar boas negociações de 
tarifarias, por outro para poder vender a uma também grande base de contatos de 
potenciais clientes com os quais, os sócios e parceiros, ganharam afinidades durante 
os seus anos no mercado. Estes contactos foram incrementando, devido à constante 
participação em inúmeras feiras consideradas de renome no setor do Turismo e de 
muitas viagens comerciais de visitas porta a porta. Pelo exposto, apesar de se tratar 
de uma empresa recém-criada, a Tailorbeds conta com um vasto historial em ex-
periência e know-how.
Os principais Objetivos Estratégicos e, 
Objetivos SMART da empresa com a imple-
mentação deste projeto são:
Penetração estratégica de mercado até 
o ano pós-projeto (2019), para a Améri-
ca-Latina (Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; 
Colômbia; Equador; México; Paraguai; 
Peru; Uruguai) e Espanha. Esta penetração 
será conseguida através da presença nas 
Feiras de Turismo Internacionais consid-
eradas estrategicas e também com a re-
alização de viagens aos paises alvo para 
visitar porta a porta a potenciais clientes.
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A Representação internacional no ano 
pós-projeto (2019), na ordem dos 96% 
do volume de negócios global da empresa 
(cerca de 7M€). 
Angariação no mínimo 5 Clientes em cada 
mercado considerado a curto-prazo como 
estratégico.
A Tailorbeds tambem pretende fomentar 
a inovação e a evolução tecnológica de 
e-commerce existente à data para o core 
business da empresa, através da dis-
ponibilização de um Booking Engine (con-
junto de vários integradores), completo, 
amigável e rápido.
Aumento da capacidade de geração de 
valor acrescentado da empresa, através 
da detenção de uma maior variedade da 
oferta de produtos (anteriormente enu-
merados), a nível mundial, direcionados 
ao turismo. Ao negociar
com os fornecedores as melhores 
condições para as agências, oferecerão 
um alto nível de disponibilidade a preços
competitivos.
Oferecer uma atenção multilíngue, com 
respostas rápidas e eficientes ao cliente, 
garantindo assistência 24/7 durante todo 
o processo: antes da reserva, antes da 
chegada, uma vez no destino e depois da 
viagem.
Qualificar a empresa através de diversos 
instrumentos (inovação organizacional e 
de marketing), por forma a oferecer um 
serviço distintivo e de valor acrescentado 
e que permita a penetração nos mercados 
internacionais.
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