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Global Cosmetics Cluster-Europe 
integra a primeira rede internacional de clusters 
da cosméticaWorldwide beauty

connections network

Uma parceria de Clusters 
europeus da cosmética para 

 
Impulsionar a internaciona-
lização das PME e promover 

oportunidades de negócio em 
mercados estrangeiros
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Quem 
Somos?

Sobre
Global Cosmetics
 Cluster-Europe

O Global Cosmetics Cluster-Europe é um cluster europeu com uma estratégia 
comum: impulsionar a internacionalização das PME da indústria da cosmética.

O projeto ESCP4I tem uma duração de 24 meses e é cofinanciado pelo programa 
COSME da União Europeia

O organismo europeu do Global Cosmetics Cluster
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Impulsionar a competitividade 
das PME  
Simplificar as etapas da globalização para as 
empresas que integram o Global Cosmetics Cluster- 
Europe 

Apoiar as PME a enfrentar os desafios 
internacionais partilhando uma estratégia comum 
de internacionalização

Representar experiência 
europeia no setor da cosmética 
Compartilhar uma marca comum para aumentar a 
visibilidade e constituir um balcão europeu único 
para a indústria da cosmética 

Promover a experiência das nossas PME à escala 
internacional 

Fomentar a colaboração
Cluster europeu 
Fortalecer a colaboração entre clusters europeus 
da cosmética para potenciar os serviços de valor 
agregado junto dos seus membros.

Compartilhar esforços e mutualização de serviços 
em ações de internacionalização em benefício das 
PME

Os nossos
Objetivos
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Global Cosmetics Cluster–Europe 
é um consórcio aberto que deseja acolher clusters ou redes de 

negócios que pretendam unir forças para se tornarem internacionais. 

 França  Portugal  Espanha

 Roménia  Itália  Turquia

Co-funded by the 
COSME programme
of the European Union 
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As nossas 
Ações

O Global Cosmetics Cluster-Europe proporciona um conjunto de 
intervenções de abordagem a mercados externos como Coreia do 

Sul, EUA, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

#1 : MarketIntelligence

O Global Cosmetics Cluster-Europe pretende compartilhar conhecimento 
entre clusters e as PME, com base em:

• Boletins Informativos: Negócios, Tendências/Tecnologia, Regulamentação
• Estudos de mercado focados nos países: México, Coreia do Sul, EUA, Índia

#2 : Ações de capacitação

O Global Cosmetics Cluster-Europe pretende facilitar o acesso das PME a 
mercados internacionais e promover o seu envolvimento nas atividades 
internacionais do GCC.eu 

• Sessões de capacitação de Internacionalização: Jurídico, Regulamentação, 
Intercultural, Mercado, Tendências, Tecnologias inovadoras...
• Aconselhamento Específico
• Coaching & Mentoria
• Peer2Business: sessões de aprendizagem em pares entre PME 

#3 : Comércio Internacional e Parcerias 

O Global Cosmetics Cluster-Europe pretende organizar missões empresariais 
conjuntas a eventos internacionais, na Europa e nos países selecionados.

• MarketPlace
• Evento de Matchmaking em países europeus
• Missões de Benchmarking fora da Europa
• Missões B2B fora da Europa

#4 : Oportunidades de financiamento 

O Global Cosmetics Cluster-Europe pretende apoiar as PME a encontrar 
suporte financeiro.

• Financiamento público e da UE
• Fórum de Investimento na Europa

As nossas 
Ações

México

Emirados Árabes Unidos

Coria do Sul
Estados Unidos da América

ĺndia

EUROPE

UAE Mexico India

S. Korea USA

Sessões de
capacitação para a
Internacionalização

Aconselhamento
específico

Coaching  
&  Mentoria

Acceleration Program
for SMEs internationalisation

Newsletters internacionais

Estudos de mercado
dos 5 mercados-alvo

Virtual Market Place B2B

Eu2World: Eventos
de Matchmaking

B2B & Missões de
Benchmarking

financiamento público
/EU

Partilhe as suas
experiências

Tendências & Tecnologia

Negócios

Regulamentação

Fóruns de
investimento
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Co-funded by the 
COSME programme
of the European Union 
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PME, façam parte desta dinâmica!

Clusters europeus da cosmética, juntem-se à rede!

sleloutre@cosmetic-valley.com
hellomember@beautyclusterbarcelona.com
transilvania.lifestyle@gmail.com

geral@aebb.pt
ab@immib.org.tr
bibiana.sudati@polocosmesi.com

cosmeticsclusters.com
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of the European Union 


