Plataforma de

comercio electrónico

“Los productos de Lugo”

Que é a fase de

saída ao mercado?
É o asesoramento técnico especializado a tódalas persoas participantes no
Plan Integral de Forestal Sostible para crear
empresas no rural vinculadas ao sector forestal.
A Deputación de Lugo pon a disposición das
empresas lucenses a plataforma de comercio
electrónico “Los productos de Lugo”

www.losproductosdelugo.com

A qué
esperas?
Non o penses mais!!!!!!

Adhírete xa!

Por que?
Porque é un canal que te proxecta a nivel
nacional e internacional.

Para que?
A través desta plataforma de comercio
electrónico a Deputación de Lugo quere
ampliar a carteira de consumidores dos produtos lucenses.
Deste xeito, contribuirase ao desenvolvemento económico e promoción das empresas da
provincia, fomentando tódolos seus produtos
e servizos.

Solicita máis información en:
Teléfono 982 881 878
Horario L-X: 9-14 h. e de 16-19 h.
V: 9-15 h.
www.planintegralforestal.info
piforestal@deputacionlugo.org

PLAN INTEGRAL PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE NO SECTOR
AGRÍCOLA, GANDEIRO E AGROFORESTAL
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”
Cofinanciado en un 80%

Provincial

A través desta plataforma
de comercio electrónico
quérese ampliar o público
dos produtos lucenses.

Lugo, polo especial da súa xeografía, da súa
historia e das costumes da súa poboación,
desenvolveu unha serie de produtos e servizos propios e de gran renome baseados na
cultura e os froitos da terra.
Co obxectivo de dar a coñecer os produtos
lucenses e promocionar o seu consumo
dentro e fora da provincia, a Deputación de
Lugo, a través do proxecto Innova-TE,
coﬁnanciado nun 80% polo FEDER, desenvolveu unha plataforma de comercio electrónico
para potenciar a economía lucense, denominada “Los produtos de Lugo”, a través da cal
se cede de maneira gratuíta o seu uso a
empresas lucenses, podendo estas vender os
seus produtos e servizos a través de internet.
Mediante “Los productos de Lugo” a Deputación de Lugo ofrece unha conexión directa
entre cidadáns e tódalas empresas lucenses
adheridas ao plan. Deste xeito, ofrece un

servizo de venta ás empresas lucenses que xeralmente non tiñan, poden-

do así promocionar e vender produtos lucenses a través de internet tanto no territorio
nacional como no internacional.

Todo son
vantaxes!!
Quen se pode adherir
á plataforma?
Poderanse adherir tódalas empresas da provincia
de Lugo que estean interesadas en comercializar
os seus produtos e/ou servizos a través de Internet.

É unha
oportunidade
única!
Adhírete!!

1.- Nova canle de comercialización para os
seus produtos e servizos.

2.-

Ferramenta gratuíta,sen custo para a
súa empresa.

3.- Sen necesidade dunha tenda física, o cal
reduce os custos ﬁxos e de persoal.

4.-

Acceso ao crecente mercado electrónico, cun maior número de clientes e mercados
potenciais facilitando a expansión do seu
negocio.

5.-

Máxima dispoñibilidade da tenda,
estando sempre aberta aos clientes (24 horas
x 365 días).

6.-

Contacto directo co cliente, evitando
intermediarios.

É moi sinxelo!
So tes que entregar a túa solicitude de adhesión na Deputación de Lugo, rúa San Marcos
nº 8, 27001 Lugo.
Dita solicitude (Anexo II) debe ir acompañada
de información da empresa e dos produtos a
comercializar (Anexo I), o logotipo e fotografía da empresa, e como mínimo de 3 imaxes de
cada produto dende diferentes perspectivas e
fondo branco.
Consegue os Anexos na páxina web
www.losproductosdelugo.com ou na Deputación de Lugo.

