
Πορτογαλία, τη γνωρίζετε?
Ανακαλύψτε τι γίνεται σε μία από τις χώρες που περισσότερο άλλαξε τα
τελευταία 30 χρόνια. Καλώς ήρθατε στην Ακτή Επιχειρηματικότητας.



Αγγίξτε, παίξτε, ανακαλύψτε

Η Ydreams συνδυάζει τεχνολογία και
τέχνη σε αμφίδρομες λύσεις επικοινωνίας
και ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για
πελάτες σε όλη την υφήλιο.



H Master Guardian ήταν η πρώτη εταιρεία
συναγερμών στον κόσμο που χρησιμοποίησε
βιομετρικό design και τεχνολογία.

Απάντηση στα δάχτυλα.
Γνωρίζατε ότι η Πορτογαλία
είναι παγκόσμιος ηγέτης
στις βιομετρικές λύσεις?



Στη γη, στον αέρα ή στη θάλασσα, 
ασφάλεια με πορτογαλικό software

Το software της SISCOG προγραμματίζει το ανθρώπινο δυναμικό των
δικτύων των πιο προηγμένων σιδηροδρόμων της Ευρώπης. Η SkySoft 
δημιουργεί software για συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας μέσω
δορυφόρου με σκοπό τη διαχείριση των οδικών και θαλάσσιων υποδομών.



Toque, brinque, descubra.

Το Displax της Edigma μετατρέπει
οποιαδήποτε επιφάνεια σε ένα αμφίδρομο
πλαίσιο, ιδανικό για εμπορικούς, 
ψυχαγωγικούς ή διδακτικούς σκοπούς.

Το να δείχνεις είναι ωραίο



Γνωρίζατε ότι η Critical 
Software ανάπτυξε το software 
ολοκλήρωσης των συστημάτων
πληροφορικής των κρατών του
χώρου Schengen? Και ότι η
Vision-Box ανάπτυξε το
software βιομετρικής
ανάγνωσης για το ηλεκτρονικό
διαβατήριο?

Άλλες πορτογαλικές
επιχειρήσεις όπως η Novabase, 
η Microfil και η NewVision 
κάνουν την Πορτογαλία σημείο
διεθνούς αναφοράς του
e.government.

Ένας κόσμος δίχως σύνορα χρειάζεται
τεχνολογία. Για παράδειγμα Πορτογαλική.



Γνωρίζατε ότι στην Πορτογαλία το σύστημα Simplex έριξε το μέσο
όρο του χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης στα 33 λεπτά?

Ο χρόνος είναι χρήμα. Κερδίστε τον μαζί μας..



Αλλά, τώρα, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Γνωρίζατε ότι η πορτογαλική Altitude 
Software είναι παγκόσμιος ηγέτης στο software για contact centres? 
Επίσης, η Cisco, η Fujitsu και η Netjets διάλεξαν την Πορτογαλία για τα δικά τους
Κέντρα Επιχειρήσεων και Επαφής.

Εδώ και αιώνες
επικοινωνούμε με πελάτες σε
όλο τον κόσμο.



για να φροντίζουν την υγεία σας.

Η δημιουργία software για την οργάνωση των δικών σας δεδομένων
υγείας, ακόμη και κλινικών περιβαλλόντων δίχως χαρτί, έχει ήδη
εγκατασταθεί σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο.

Είναι λύσεις της Alert…



Γνωρίζατε ότι το Vital Jacket 
είναι ένα t-shirt που επιτρέπει
την παρακολούθηση των
ζωτικών σημείων του χρήστη?

Υφάσματα Πορτογαλίας, ήδη τα γνωρίζετε. Αυτά όμως όχι.



Engineering & Tooling 
από την Πορτογαλία
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Όλες κάνουν τις αγορές τους εδώ.



Πτήσεις σε 64 προορισμούς σε 30 χώρες.

Η TAP Portugal είναι η ηγετική
Πορτογαλική αεροπορική εταιρεία και
μέλος της Star Alliance. Με Hub στη

Λισσαβώνα αποτελεί στην Ευρώπη ένα
σταθμό πρόσβασης στην Αφρική, στην

Βόρεια Αμερική και στη Βραζιλία.



Η OGMA, στην πολιτική και αμυντική αεροναυπηγική, προτείνει λύσεις συντήρησης και
κατασκευής αεροναυπηγικών δομών, με ευρύ φάσμα τεχνολογιών και υλικών, ελαστικότητα, 
αποδοτικότητα, ικανοποιώντας τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας.

Οι πελάτες μας και οι εταίροι μας το γνωρίζουν!

Μαζί πετάμε πιο ψηλά!



Μία μεγάλη εταιρεία ξεκινά με
μία στέρεη δομή.
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταλλικών κατασκευών στον κόσμο: Martifer



GALP, η επιχείρηση Πετρελαίου και
Αερίου της Πορτογαλίας
Ευαισθητοποιημένη με την ενεργειακή
βιωσιμότητα, επένδυσε δυναμικά στην
τεχνολογική αποδοτικότητα των
διυλιστηρίων της.



Λαμπερό
Από εδώ φεύγει το νούμερο 1 χαρτί γραφείου στον Κόσμο: το
Navigator του Ομίλου Portucel Soporcel. 



Είμαστε ένα έθνος και ανέκαθεν υπήρξαμε
εξαγωγείς κρασιού. Το πορτογαλικό κρασί
είναι τόσο παλιό όσο και η γη που το παράγει.

Από το 1143



Ένας νέος φίλος!

Το Pregado ή Psetta Máxima παράγεται από την
Acuinova, μία από τις μεγαλύτερες και πιο
σύγχρονες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της
Ευρώπης.



Για τον πελάτη, πάμε
ακόμη πιο μακριά.
Η Logoplaste είναι μεταξύ των 10 μεγαλύτερων
εταιρειών στον κόσμο στην παραγωγή πλαστικών
συσκευασιών. Παράγει λύσεις στα μέτρα των
πελατών, στις δικές τους εγκαταστάσεις.



Πόρτα της Ευρώπης στον Ατλαντικό

Λιμάνι του Sines:
Εξαιρετικές προσβάσεις
Σύγχρονο και απλοποιημένο
Ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
με βαθιά νερά στην ΕΕ



Είναι ένα Πρόγραμμα που ήδη εκπόνησε το Laboratório Ibérico Internacional 
de Nanotecnologia (Διεθνές Ιβηρικό Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας), στη
Braga, το Information and Communication Technologies Institute (με το
Πανεπιστήμιο της Carnegie Mellon), το Colaboratory for Emerging
Technologies (με το Πανεπιστήμιο του Texas, Austin) και το Πρόγραμμα
Fraunhofer Portugal (σε συνεργασία με το Fraunhofer-Gesellschaft).

Συνεργασίες για το μέλλον



Γνωρίζατε ότι η Microsoft εγκατάστησε
στην Πορτογαλία το δικό της Κέντρο
Γλωσσικής Ανάπτυξης?

42% των Πορτογάλων
μιλά μία δεύτερη γλώσσα.



Έρευνα και Τεχνολογία, μια υγιής συνταγή.

Ο Όμιλος Bial επενδύει το 20% του κύκλου εργασιών του στην έρευνα και τεχνολογία. Με
παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, έχει 6 νέα καταχωρημένα μόρια σε παγκόσμιο
επίπεδο. Κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο φάρμακο κατά της επιληψίας και
προβλέπει την παρουσίαση, μέχρι το 2020, σε παγκόσμια κλίμακα, 5 νέων φαρμάκων.



Εδώ και 4 δεκαετίες, η Πορτογαλία συνέβαλε στις φωτογραφικές
μηχανές, στα κιάλια, καθώς και στα νέα επώνυμα προϊόντα του
κλάδου των οπτικών.

Τι κάνει την LEICA την καλύτερη φωτογραφική μηχανή του κόσμου?

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ, ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ



Γέφυρες προς όλο τον κόσμο
Μεταξύ πολιτισμών, εδώ και αιώνες. Στον
κατασκευαστικό κλάδο, επίσης.
Το μυστικό? Πολιτικοί μηχανικοί όπως ο
Sagadães Tavares και αρχιτέκτονες όπως ο Siza 
Vieira ή εταιρείες με παγκόσμια προβολή όπως η
Mota-Engil, η Teixeira Duarte, η Grupo Lena και η
Soares da Costa.



Τα καγιάκ Nelo αποτελούν μια περίπτωση απόλυτης ηγεμονίας στην παγκόσμια
αγορά. Η μάρκα της πορτογαλικής εταιρείας M.A.R.Kayaks προμήθευσε το 80% 
των σκαφών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και
κέρδισε 20 από τα 36 μετάλλια στο αγώνισμα του Κάνοε-Καγιάκ.

Ήρωες της Θάλασσας



Surf  και
Τεχνολογία

Με έδρα στην Ericeira, την φημισμένη
παραλία σερφιστών, και με
υποκαταστήματα στην Καλιφόρνια και
στη Μπολώνια, η Nfive κατέχει το
75% της παγκόσμιας αγοράς του
software για κάρτες ταυτοποίησης.



Νέα πλοήγηση

O Magalhães είναι ο πρώτος φορητός υπολογιστής στον κόσμο που
κατασκευάστηκε ειδικά για παιδιά και διανεμήθηκε στη δημόσια
εκπαίδευση της Πορτογαλίας. Εξαιρετικά ανθεκτικός και με έλεγχο
ασφαλείας για την πρόσβαση στο internet, εξάγεται στη Βενεζουέλα, 
Βραζιλία, Αγκόλα, Αργεντινή και στο Πράσινο Ακρωτήρι.



Το να ζεις εδώ είναι ωραίο!
Γαλάζιος ουρανός, γενναιόδωρη φύση, πολιτιστική κληρονομιά αιώνων.
Ονειρευτείτε, επενδύστε, κερδίστε. Ελάτε εδώ.



Προσφέρουμε μουσική στην Ευρώπη

Η Bosch έχει στην Braga το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο
συστημάτων ήχου αυτοκινήτων.

Γνωρίζατε ότι η Πορτογαλία είναι η κύρια πηγή των συστημάτων ήχου
αυτοκινήτων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο?



Ποιος είπε ότι οι λύσεις δεν
πέφτουν από τον ουρανό?

Η NDrive κατασκεύασε το πρώτο GPS του κόσμου με αεροφωτογραφίες.



Ορίζοντας μέλλοντος

Γνωρίζατε ότι η EDP, Energias de Portugal, είναι ο τέταρτος
μεγαλύτερος παίκτης αιολικής ενέργειας στον κόσμο και ένας
από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς παίκτες της Ιβηρικής
Χερσονήσου.



Βασιλιάς Ήλιος
Η AJLobo / Open Renewables είναι πρωτοπόρος και ηγέτης στην
κατασκευή προηγμένων τεχνολογικά φωτοβολταϊκών λύσεων. Στόχος της
είναι μία πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένη σε ένα σταθερό πλαίσιο
έρευνας και τεχνολογίας.

Είμαστε μία από τις παγκόσμιες αναφορές στην ηλιακή ενέργεια και έχουμε
ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα του κόσμου.

Στην Πορτογαλία, χρησιμοποιούμε τον Ήλιο.



Περισσότερος φελλός, λιγότερο CO2

Με έμφαση στην αειφορία, η Corticeira Amorim συμβάλλει στην προστασία
χιλιάδων φελλόδεντρων, στην βιοποικιλότητα και στην καταπολέμηση της
απερήμωσης. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος μεταποιητής φελλού
και εξάγει σε περισσότερες από 100 χώρες. 



Επαναστατική
Στην παραγωγή παραγώγων ξύλου, 
στη δημιουργία των μεγαλύτερων
εμπορικών κέντρων της Ευρώπης ή
στις τηλεπικοινωνίες, η Sonae όπου
πάει αλλάζει τα πάντα.



Έρευνα για νέα είδη, διαχείριση δασών και ηγετική θέση στην
παραγωγή χαρτόμαζας και χαρτιού είναι λόγοι που καθιστούν τις
Πορτογαλικές μάρκες του κλάδου της δασοκομίας όλο και πιο
αναγνωρίσιμες στις διεθνείς αγορές.

Πορτογαλικό δάσος



Αριστοκρατικό

Το άλογο Lusitano είναι μία από τις τρεις
καθαρόαιμες ράτσες του κόσμου.

Με πορτογαλική ψυχή και ιδιοσυγκρασία
είναι ένα ζώο συναρπαστικό, που σε
κάθε του βήμα δηλώνει γενναιοδωρία
και αριστοκρατία.



Το καλύτερο?



Οι Πορτογάλοι.
Ένας λαός που μιλά την γλώσσα των επισκεπτών του, πάντα
έτοιμος για νέες ανακαλύψεις, για εφευρέσεις, για το
κτίσιμο ενός ανοικτού και ενωμένου κόσμου, 
πάντα διαθέσιμος για την περιπέτεια του
νέου, του πέρα, του άλλου, πάντα
πρόθυμος να μαθαίνει
περισσότερα και να προοδεύει.



Για επιχειρηματικές συνεργασίες με την West Coast of Europe, 
επικοινωνήστε μαζί μας!
aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


