CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INTRABIT COMPANY SRL
PRIN CREAREA NOULUI PRODUS INTRABIT SMS GATEWAY

Intrabit Company SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Creșterea competitivităţii Intrabit
Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway».
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea sa ca lider naţional în domeniul expedierii în masă a SMS-urilor
cu rol de comunicare și marketing prin:
•

câștigarea unei cote de piaţă, în creștere de la an la an până la acoperirea naţională a cererii de produse și
servicii în această nișă prin câștigarea de noi clienţi;
• poziţionarea sa în piaţă ca furnizor inovativ și de încredere în domeniul expedierii de SMS-uri în masă, prin
calitatea și seriozitatea serviciilor livrate; atingerea nivelului cel mai înalt de exigenţe solicitat de beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obţinerea produsului inovativ Intrabit SMS Gateway;
2. Fluidizarea și îmbunătăţirea proceselor și activităţilor astfel încât să crească viteza de producţie și livrare
vizând totodată și minimizarea cheltuielilor aferente;
3. Promovarea noului produs și a societăţii Intrabit Company prin canale inovative și eficiente de marketing.
Informarea publicului ţintă asupra capabilităţilor și beneficiilor aduse de produsul Intrabit SMS Gateway.
Rezultatele proiectului vizează:
1. Retehnologizarea firmei prin achiziţia echipamentelor tehnologice și echipamentelor specifice în scopul
obţinerii unei economii de energie, concomitent cu începerea comunicării și informării publicului ţintă asupra
proiectului;
2. Dezvoltarea și implementarea Platformei informatice de expediere SMS-uri în masă;
3. Dezvoltarea și implementarea unui Sistem de raportare managerială și business intelligence.
Perioada de implementare este de 28 luni și include și perioada de pregătire a proiectului. Contractul de finanţare a
fost semnat în data de 2 iulie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management, și Agentia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de
Organism Intermediar. Data de începere a proiectului este 19.12.2016, iar data de sfârșit a proiectului este de
31.03.2019.
Bugetul total al proiectului este de 1.087.508,15 lei, din care Contribuţia FEDR este în valoare de 621.159,83 lei, iar
Contribuţia Bugetului National este în valoare de 109.616,44 lei.
_________________________________________________________________________________________________________
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
_________________________________________________________________________________________________________
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare regională
prin programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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