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“Esta empresa participa no Programa Proxectos de Investimento Xeradores de Emprego 2016 

 

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional  

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 

Programa Proxectos de Investimento Xeradores de Emprego 2016 

 

Como apoio ao proceso de desenvolvemento e execución do “PROXECTO HANDCRAFTED”, Industrias Losal S.L., ten axuda concedida polo 

IGAPE para participar no Programa Proxectos de Investimento Xeradores de Emprego 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020: OT3 “Mellorar o crecemento e a competitividade das pymes”. 

 

O obxectivo principal do Programa Proxectos de Investimento Xeradores de Emprego 2016 é o de estimular a posta en marcha de proxecto de 

inversión empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento 

e creación de emprego, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas 

iniciativas empresariais. 

 

O Proxecto HANDCRAFTED é unha aposta por un zapato artesanal, de calidade, feito a medida e adaptado a morfoloxía e as “necesidades 

especiais” do pé, e o gusto do cliente. Trátase de xuntar tecnoloxía co “saber facer” adquirido nos máis de cen anos de existencia e adicionalmente 

aproveitar os coñecementos e potencialidades que nos proporcionou o Proxecto PROTGAL que tiña como finalidade o desenvolvemento de calzado 

adecuado a diferentes patoloxías do pé. Estímase que a liña HANDCRAFTED vai supor un incremento das vendas de Industrias Losal S.L. cifrado 

entre un 15% e un 35% respecto as vendas actuais.   
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“Esta empresa participa no Programa ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR  
DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) CONVOCATORIA 2017” 

 

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional  

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 

Accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 2017 

 

Como apoio ás accións de promoción exterior da nosa empresa, Industrias Losal S.L., ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa 

Accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020: OT03.04.03 “Promover a internacionalización das Pemes”. 

 

O obxectivo principal do Programa Accións de Promoción Exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 2017 é apoiar a capacidade 
das Pemes para crecer nos mercados rexionais, nacionais e internacionais e nos procesos de innovación. 
 
O apoio prestado polo IGAPE, dentro do Programa Accións de Promoción Exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 2017,  
permitiu a Industrias Losal S.L. acudir á Feira MICAM celebrada en Milán (Italia) en febreiro de 2018, a máis importante do sector do calzado, e na 
cal se estableceron importantes contactos a nivel europeo que permitiron o xurdimento de novas relacións comerciais. A presenza na Feira MICAM 
foi reforzada con material publicitario da carteira de produtos en formato papel e dixital e con material audiovisual explicativo do sistema de 
fabricación de calzado de Industrias Losal S.L.. Adicionalmente executáronse accións de “mailing post” e “campañas de marketing online” 
encamiñadas a implementar e fortalecer a presenza de Industrias Losal S.L. nos mercados internacionais. 

 


