Designação do Projeto | Qualificar MobilityNow
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-020507
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | MOBILITYNOW, LDA

Data de Aprovação | 2017-02-07
Data de Início | 2016-07-14
Data de Conclusão | 2018-07-13
Custo Total Elegível | 59.730,50€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 26.878,73€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa MOBILITYNOW, LDA. foi criada em 2012 com o objetivo de
desenvolver soluções de identificação de pessoas, locais e máquinas com recurso
a tecnologias contactless, com particular destaque à tecnologia NFC (Near Field
Communication). A empresa foca a sua atividade em duas grandes áreas de
negócio, uma de venda online e outra de comercialização de serviços direcionados

ao setor de eventos sob a marca própria Beamian, tendo, neste âmbito,
desenvolvido uma plataforma cloud que permite fazer toda a gestão dos eventos.

Com a implementação do presente projeto de qualificação, a MOBILITYNOW
pretende alavancar a sua atividade, em particular o comércio de componentes e
hardware NFC e RFID, bem como o fornecimento de serviços tecnológicos de
identificação e interação para eventos, com vista ao alargamento do seu mercado
de atuação, quer ao nível geográfico, quer de segmentação.

Designação do Projeto | Internacionalizar - MobilityNow
Código do Projeto | NORTE-02-0752-FEDER-020510
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | MOBILITYNOW, LDA

Data de Aprovação | 2017-02-16
Data de Início | 2016-12-01
Data de Conclusão | 2018-11-30
Custo Total Elegível | 131.659,38€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 59.246,72€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional

(quando aplicável)

| n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa MOBILITYNOW, LDA. foi criada em 2012 com o objetivo de
desenvolver soluções de identificação de pessoas, locais e máquinas com recurso
a tecnologias contactless, com particular destaque à tecnologia NFC (Near Field
Communication). Esta candidatura surge da necessidade da empresa em fomentar
a sua presença ativa no mercado global em paralelocom a necessidade de
estimular a sua competitividade.
Os objetivos visam o aumento da orientação da MobilityNow para o mercado
externo, reforçando a sua capacidade de ganhos rápidos através de um

crescimento exponencial da procura externa das suas soluções. Sendo a
MobilityNow uma empresa voltada para o mercado global, e com soluções que vão
ao encontro das necessidades de diversos setores de atividade, é coerente a sua
expansão.

