www.oestemercado.pt

UMA PLATAFORMA
DE NEGÓCIOS PARA
IMPULSIONAR A
ATIVIDADE ECONÓMICA
DA REGIÃO OESTE

O projeto Oeste+Mercado é a iniciativa
da Comunidade Intermunicipal do Oeste
para promover, num único espaço online,
o encontro entre a oferta e a procura das
empresas, instituições e Municípios da
Região Oeste, potenciando, sobretudo,
as trocas comerciais corporativas, mas
também as vendas ao consumidor ﬁnal.
O Oeste+Mercado pretende assumir-se
como a plataforma de negócios, de
acesso e utilização gratuito, para todos
os formatos de empresas que operem
na Região Oeste.
Desta forma a Comunidade Intermunicipal do Oeste pretende criar mais e
melhores condições para que seja
possível acelerar a recuperação económica e preparar o tecido empresarial
para as novas realidades do comércio
eletrónico, da cooperação, da deﬁnição
de cadeias de valor regionais e da utilização das melhores ferramentas de
negociação.
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QUEM PODE ACEDER?
O projeto Oeste+Mercado será de acesso
universal a compradores e estará limitado a empresas com sede ou estabelecimentos na região Oeste para o perﬁl
de vendedor.

QUAIS AS VANTAGENS DO
PROJETO OESTE+MERCADO?

AO ACEDER AO SITE
O QUE VOU ENCONTRAR?

Através do Oeste+Mercado as
empresas registadas beneﬁciarão de:

Um ambiente online integrado com a
Central de Compras do Oeste com um
layout simples e funcionalidades intuitivas, onde os utilizadores poderão encontrar uma listagem e fotograﬁas de
produtos disponíveis, principais indicadores de utilização, notícias e empresas
registadas.

 Acesso a uma rede regional
de potenciais clientes e fornece
dores de bens e serviços diversos;
 Promoção da exposição pública;
 Conhecimento de novas
oportunidades de negócio;
 Formação de parcerias para
compra e para venda de bens e
serviços;
 Utilização de ferramentas de
negociação (Pedido de propostas
e leilões eletrónicos);
 Participação em eventos
promocionais interativos;
 Registo na Central de Compras
Públicas do Oeste;
 Disponibilização de ofertas de
emprego;
 Articulação com os serviços de
apoio às empresas prestado pela
Comunidade Intermunicipal do
Oeste;

COMO POSSO ACEDER?
Através do endereço:

www.oestemercado.pt

