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Join the
program

Programa de incentivos da
ARTSOFT, uma das primeiras
grandes impulsionadoras
portuguesas na área do
software de gestão, para
apoiar o empreendedorismo
português no setor
tecnológico.

Exclusivo a empreendedores
ou start-ups que pretendam
incentivar, promover, e apoiar
as PMEs portuguesas na
transformação digital do seu
negócio com um dos ERPs mais
completos e bem referenciados
no mercado.

A ARTSOFT é uma empresa especializada
no desenvolvimento e comercialização de
soluções tecnológicas de apoio à gestão
empresarial. Desde 1987 que se foca em
desenvolver soluções adaptáveis às
necessidades dos clientes.
O ARTSOFT é o software de gestão
realmente integrado português. Distinguese pela sua versatilidade, pelo princípio da
não redundância de dados, pela
automatização que lhe é característica, e
pela sua capacidade de se personalizar ao
utilizador final. Atualmente, é um dos mais
completos do mercado.

Criar um ecossistema de
empreendedorismo nacional em torno
de um ERP capaz de responder a 360º
ao mercado português.

 Evangelizar a transformação digital
como um passo obrigatório para
qualquer empresa portuguesa.

Profissionais em início ou em
mudança de carreira interessados em
criar uma start-up;



 Acolher e apoiar estruturalmente
novas empresas no setor da
tecnologia informática, fornecendolhe o know-how e experiência de 30
anos de mercado.

Empreendedores que procurem um
start off, reset ou turnover ao seu
negócio ou currículo profissional para
uma nova especialização: Especialista
em ARTSOFT.



Potenciar a rede de soluções de
consultoras informáticas já sólidas no
mercado, para o mundo dos ERP e
aplicações de gestão.

 Fomentar um conceito de
coexistência e entreajuda de
consultores expert / consultores
innovation/ consultores biznest.

Este programa tem como prioridade
abrir as portas a profissionais que se
queiram qualificar e especializar num
ERP com provas dadas no mercado.

• Um modelo de negócio testado
e comprovado;
• Um software de gestão com
provas dadas no mercado;
• Soluções verticais e áreas de
negócio onde podem apostar;
• Suporte administrativo;
• Caixa postal virtual;
• Morada Fiscal;
• Sala de reuniões;
• Leads comerciais.

•
•
•
•
•

Apoio na criação da empresa;
Apoio em marketing;
Apoio comercial;
Apoio técnico;
Formação técnica e comercial
altamente valorizada no mercado.

• Ajuda na identificação de
necessidades particulares de cada
participante;
• Apoio no suprimento dessa
necessidade, quando possível.

Profissionais em início ou em
mudança de carreira interessados
em criar uma start-up


Empreendedores à procura de novas
oportunidades


Profissionais em início ou em mudança de
carreira interessados em criar uma start-up;
Que procurem especializar-se em
consultoria de negócio e tecnologia com
suporte de um ERP de sucesso no mercado.

Empreendedores que procurem novos
desafios e que se identifiquem com a área
tecnológica, concretamente software de
gestão empresarial.

Interessados em abrir o seu negócio na
área da IT.

Podem ser empresários em nome individual,
desempregados, indivíduos à procura de
abrir a sua empresa ou desenvolver uma
atividade puramente comercial.

Que tenham interesse em implementar
software de gestão e promover a
transformação digital junto do seu
público-alvo: microempresas; PMEs ou
grandes empresas; start-ups que
estejam há menos de dois anos no
mercado.

Que procurem oportunidade para crescer
profissionalmente para um portfolio de
soluções de gestão para empresas.

PLANO

START-UP
SUCCESS

• Interessados em abrir o seu
próprio negócio na área da IT.
• Válido para empresas já
criadas na área da IT com
menos de dois anos.

•

• Submissão de candidatura para
entrevista/reunião a decorrer.
• Serão eleitos, após entrevista,
10 start-ups.

ARTSOFT no core business da empresa;

Incentivos:
• Desconto comercial bonificado em Solução ARTSOFT.
• Oferta de criação de website + domínio + alojamento + serviço de e-mail;
• Licença ARTSOFT para uso da empresa e demonstrações (2 postos);
• Apoio na criação da empresa;
• Apoio comercial e de marketing;
• Formação comercial e Técnica (intensiva, em grupo: Como vender ARTSOFT? Como parametrizar? Como implementar?);
• Acesso a eventos, workshops e webinars internos;
Incubação virtual gratuita:
• Domicílio Fiscal - Utilização da morada da ARTSOFT para efeitos de sede social da empresa;
• Gestão de correio e encomendas;
• Registo de chamadas telefónicas, notificação da receção de correio;
• Apoio administrativo;
• Utilização da sala de reuniões, mediante disponibilidade ( até 10 horas mensais).

Incubação física gratuita durante seis meses:

•

Possibilidade Co-work na ARTSOFT durante seis meses, sem despesas.

A realização da formação GAS está limitada a um mínimo de 5 empresas.

PLANO

•

MM
(MoneyMaker)

career

•
•

Empreendedores que
procurem novos desafios e
que se identifiquem com a
área tecnológica,
concretamente software de
gestão empresarial.

• Submissão de candidatura para
entrevista/reunião a decorrer.
• Serão eleitos, após entrevista,
10 empreendedores.

Ser consultor, trabalhar e apoiar-se diretamente com a ARTSOFT;
Presença no programa de consultor ARTSOFT durante um ano, mínimo.

Incentivos:
• Desconto comercial em Solução ARTSOFT.
• Possibilidade de vir a integrar a equipa ARTSOFT.
• Acesso a eventos, workshops e webinars internos;
• Apoio técnico em demonstrações;
• Formação comercial especializada [on demand], com base no sector e soluções ARTSOFT que se pretende especializar.
Apoio:
• Gestão de correio e encomendas, mediante resultados;
• Registo de chamadas telefónicas, notificação da receção de correio;
• Apoio administrativo e utilização de serviços de impressão;
• Utilização da sala de reuniões (5 horas semanais);

Extras opcionais:
• Após um ano de funções como consultor, poderá usufruir dos apoios que damos a START-UPS.

Todos os participantes no programa
ARTSOFT biznest têm acesso a inscreveremse, antes de avançarem para um dos dois
planos de apoio do programa, no kick-off
step, onde poderão conhecer o ERP na sua
essência para posteriormente tomarem uma
decisão informada.
a saber
Após frequência do kick-off:
A submissão da candidatura para um dos
dois planos é feita após este kick-off step, se
o interesse se mantiver.
Estão excluídos desta inscrição kick-off:
Empreendedores ou Empresas que já
tenham conhecimento sobre o ARTSOFT e
que tenham já a decisão tomada para
avançar para um dos dois planos. Se for este
o seu caso, entre em contacto connosco para
biznest@artsoft.pt.

•

•

Vídeo Porquê inscrever-se?

Kick-off step:

- A empresa;
- O software;
- O programa;

A decorrer.

Sessão de esclarecimento
peer to peer – online ou
presencial (via Skype)
(por marcação)

Onde:
Online e
Presencial,
instalações
ARTSOFT

Obrigatório:
Para frequentar
as ações é
necessária
inscrição.

KICK-OFF PLAN

START-UP SUCESS

MONEY MAKER CAREER

a decorrer

Inscrições a decorrer

Inscrições a decorrer

Sem limite de
inscrições.

FASE DE ENTREVISTAS

FASE DE ENTREVISTAS

Serão apuradas 10 Start-ups.

Serão apurados 10 Empreendedores.

ARTSOFT - Rua Carlos Alves, nº1, Piso 0
e 1 Pólo Tecnológico de Lisboa
1600-515 Lisboa

Tel. +351 217 107 220 | biznest@artsoft.pt

