26.01.2015, Oradea
Comunicat de presă

Privind încheierea implementarii proiectului companiei
WEBLIKE PRO S.R.L
1.

Număr referinţă cod SMIS 52794

2.

Data publicării anunţului 24.11.2014

3.

Locatia de implementare: Str. M. Kogalniceanu nr. 63, Oradea

4.

Programul Operaţional Regional 2007-2013

5.

Autoritatea de management MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.

Organismul intermediar – Agentia de dezvoltare Nord Vest
Avem deosebita plăcere să anunțăm încheierea implementării proiectului „Dezvoltarea
microîntreprinderii SC WEBLIKE PRO S.RL Oradea prin diversificarea serviciilor” cod SMIS
52794 finanțat prin POR, domeniul major de intervenție 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”, contract de finanțare nr. 4502/ 30.06.2014, care s-a desfăşurat în perioada iunie
2014 –octombrie 2014.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale WEBLIKE
PRO S.R.L prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Creșterea numărului de clienți ai companiei ca urmare a promovării în spațiul virtual al
companiei SC WEBLIKE PRO S.R.L cu 10 %;
 Creșterea cifrei de afaceri cu 25 % în următorii 3 ani prin implementarea măsurilor propuse în
domeniul managementului calității și a sistemului de evaluare asistată de calculator;
 Creșterea competitivității companiei SC WEBLIKE PRO S.R.L ca urmare a eficientizării
activității companiei prin dotarea cu active corporale și necorporale;
 Poziționarea mai bună a SC WEBLIKE PRO S.R.L prin întărirea capacității de promovare a
produselor și serviciilor de piață.
Valoarea totala a proiectului este de 203097,74 lei din care valoarea nerambursabila este de 163786.08
lei.
Date de contact:
Lavinia Fetea, tel.0740244546, fax. 0259246705, email: lavinia.fetea@weblike.ro, sales@weblike.ro.
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro

