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Seu parceiro
para a internacionalização.
- Nosso perfil Köln/Colônia, 16.10.2016
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Bem-vindos à hey projects KG.
A hey projects KG é uma
agência de desenvolvimento, consultoria, assessoria e comunicação empresarial e institucional,
independente e internacional, fundada em 2011 e com sede em Colônia na Alemanha.
As nossas atividades internacionais se concentram na motivação, agilização e moderação dos
intercâmbios econômicos entre os mercados da Alemanha, do Brasil, da Turquia e da Tunísia.
Com uma equipe intercultural de grande experiência e com diversas referências de mais de 20 anos, auxiliados por
um network excelente de sublimes cooperadores especializados e locais, oferecemos serviços individualizados
para a
Indústria, SME, Associações, Órgãos Públicos e Organizações Governamentais ou Não-Governamentais
nas seguintes áreas de competência:
•
•
•
•
•
•
•
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Desenvolvimento de projetos e acesso a mercados internacionais,
Consultoria, assessoria, treinamento e comunicação,
Networking e Scouting a nível nacional e internacional,
B2B e sourcing para a indústria (especialmente SME) e o comércio,
Relações Públicas a nível nacional e internacional,
Eventos internacionais de alta qualidade e sustentabilidade,
Treinamentos interculturais para acesso a mercados novos.
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Focando as nossas competências:
Desenvolvemos projetos internacionais que realizamos com eficiência, individualidade e qualidade.
Nosso lema: ´prestação de serviços com excelência`. Nosso portfólio:
Projetos de internacionalização especialmente voltados à Alemanha, Brasil, Turquia e Tunísia.
Nosso Portfolio: networking, marketing, pesquisa e estratégias de acesso à mercados, consultoria,
B2B-matchings, apresentações, representâncias, roadshows, congressos, eventos especiais,
delegações individuais e em grupos, treinamentos interculturais, consultoria política, relações
públicas, comunicação intercultural, apoio para feiras, … Nós desenvolvemos!
Projetos de comunicação e B2B: pois nada é, se não for bem comunicado.
Nosso Portfolio: campanhas, relações públicas, seminários, observação de feiras, roadshows,
reportagens, moderação, redação, estratégias de marketing e mídia, treinamentos interculturais,
workshops, elaboração de homepages, revistas e catálogos empresariais, … Nós comunicamos!
Eventos para projetos: para posicionar idéias, assuntos e produtos individualmente.
Nosso Portfolio: congressos, roundtables, delegações individuais e em grupos, feiras, B2BMatchings, treinamentos para mídia, treinamentos interculturais, conferências, pódios, moderação
e desenvolvimento de eventos e seminários empresariais e institucionais, … Nós posicionamos!
Projetos de aprendizagem e integração: para agilizar os potenciais de jovens profissionais.
Nosso Portfolio: desenvolvimento de projetos interculturais e de aprendizagem, seminários,
coachings, project-management, mentoring, campanhas de ensino, congressos e feiras de ensino e
aprendizado nacionais e internacionais, treinamentos específicos, … Nós geramos futuro!
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hey projects para você. Nosso portfólio:
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hey projects para você. Criamos sinapses:
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NRW goes to Brazil PLUS.
O network empresarial de NRW para o Brasil.

hey projects para você. Geramos networks:
Partindo em 2012 até 2013 a hey projects KG desenvolveu e moderou o network empresarial NRW goes to Brazil PLUS como
projeto piloto em nome do Governo do Estado da Renânia do Norte Vestfália. Após a fase piloto assumimos em 2014 em
iniciativa privada, dando sustentabilidade e plataforma para maior desenvolvimento ao network.

NRW goes to Brazil PLUS.

Patrociniadora:

Parceiros cooperadores:

O network empresarial de NRW para o Brasil.

 NRW goes to Brazil PLUS como network empresarial, visa fortalecer as atividades e competências das pequenas e médias
empresas alemãs de variados setores quanto às suas ambições de acesso ao mercado brasileiro, com um método inovador e
mais sustentável: a internacionalização competitiva de SME`s atravéz de portfólios elaborados em parceria direta com
empresas e/ou entidades brasileiras e não só através de atividades individuais de tentativa de acesso ao mercado.
 NRW goes to Brazil PLUS oferece uma série de atividades, desenvolvidas e moderadas pela hey projects KG, tais como:

1

Para a realização em conjunto com diversas empresas de pequeno e médio porte de NRW, e com auxílio profissional dos Clusters
e do Governo do Estado, o network motiva, modera e organiza a atuação consorcial das empresas integrantes do projeto, com
base em projetos ao invés da tradicional tentativa individual que se orienta sómente em portfólios singulares de cada um.

2

Na ambição de criarmos sinapses, cooperações, joint ventures e/ou iniciações de projetos com potenciais sustentáveis junto com
empresas brasileiras, com Governos de Estados ou Associações e Entidades do Brasil, a Iniciativa organiza delegações com grupos
distintos de empresários alemães ao Brasil, coordenadas e muito bem preparadas, além de definidas e coordenadas com grupos
de interesse brasileiros (Empresas, Governos, Projetos).

Para saber mais entre em contato com agente. Será um prazer podermos atendê-los: www.nrwbrazilplus.de
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Treinamentos, seminários & workshops: Learn&Go!
We are certified
intercultural trainers

Com treinamentos interculturais certificados e de conceito próprio ´Learn&Go!`,
focados na área de negócios, oferecemos um programa modelado de acordo com as
necessidades dos seus participantes, suas empresas ou instituições.
Nosso objetivo é de dar aos participantes a base e confiança necessária para lidar com
os seus colegas e/ou futuros parceiros de negócios oriundos de outras culturas. Algumas
das opções de nosso espectro de treinamentos, seminários e workshops são:
 Learn&Go! Alemanha-Brasil: Treinamento intercultural e/ou de acesso ao mercado
para profissionais alemães
• que trabalham em conjunto com brasileiros,
• expatriados no Brasil (coaching individualizado),
• interessados em como ingressar no mercado brasileiro.

We signed the
Diversity Charta from Germany

 Learn&Go! Brasil-Alemanha: Treinamento intercultural e/ou de acesso ao mercado
para profissionais brasileiros
• que necessitam de conhecimento sobre a cultura alemã no mundo dos negócios
para a otimização do trabalho em conjunto e/ou negociações,
• que trabalham em conjunto com alemães,
• interessados em como ingressar no mercado alemão.
 Cultural Awareness: Treinamento direcionado a participantes que lidam com diversas
culturas no cotidiano profissional.
Para mais informações e detalhes entre em contato: info@hey-projects.de .
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Somos representantes de feiras: ANFAŞ Turquia.
Desde 2011 hey projects KG é representante oficial
da Antalya Fairs Turkey
para a Alemanha, Brasil e Tunísia.

Infos: antalyafairs@hey-projects.de

Abrimos portas para mercados novos, também através de feiras.
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Engajados e vivendo networking.
hey projects KG é membra e/ou parceira ativa da:











IP Desenvolvimento Ltda., Ingo Plöger, São Paulo/Brasil.
Comissão ´América Latina` das Câmaras de Comércio e Indústria da Alemanha, Essen/Alemanha.
Comissão ´Gender & Diversity` da Câmara de Comércio e Indústria de Colônia, Colônia/Alemanha.
ABRANGE Associação Brasileira dos Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados, São Paulo/Brasil.
Sociedade Brasil-Alemanha ´Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft e.V.`, Bonn/Alemanha.
Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ), Bonn/Alemanha.
Sociedade de Ciências, Cultura e Economia dos Países Lusófonos e.V., Colônia/Alemanha.
Associação de Comércio Internacional: Außenhandelsverband NRW e.V., Düsseldorf/Alemanha.
Câmara de Comércio e Indústria de Colônia (IHK), Colônia/Alemanha.
Business Network Aachen (BNA, multinational enterprises-network), Aachen/Alemanha.
Além do mais, o CEO da hey projects KG é:








Presidente do Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ), Bonn/Alemanha.
Fundador e Manager do network empresarial ´NRW goes to Brazil PLUS`.
Interim-Manager da Fundação ´Stiftung: Bildung! Eğitim!`.
Fundador & Member of the board do Turkish-German Food Forum.
Assinante da ´Diversity-Charta of enterprises` na Alemanha.
Consultor ´International Affairs & Trade-Incentives` para diversas Câmaras de Comércio e Indústria.
Networking e diversidade são chaves essenciais
para atender, treinar e posicionar os nossos clientes perfeitamente no Mundo.
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Algumas das nossas referências.
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Sempre dispostos para atendê-los!

Aguardamos o seu contato:
hey projects KG
Agência de desenvolvimento,
consultoria e comunicação

Lindenstraße 14
50674 Colônia / Alemanha
Tel:
+49 221 92428-275
Fax:
+49 221 92428-018
E-Mail: info@hey-projects.de
Web: www.hey-projects.de
www.nrwbrazilplus.de
Somos assinantes da carta da diversidade da Alemanha
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