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A empresa ORNI EX - PRODUTOS PARA ANIMAIS LDA. com sede em Vila Nova de Gaia,
distrito do Porto, tem como atividade económica da empresa Comércio por grosso de
outros produtos alimentares: CAE – 46382.
A atividade da empresa, centrada nos animais de companhia, coloca a ORNI EX PRODUTOS PARA ANIMAIS LDA. no mercado com uma completa gama de produtos e
acessórios, composta por mais de 7.000 referências, destinados a todo o tipo de animais,
designadamente Cães, Gatos, Aves, Peixes, Repteis e Roedores.
O foco do projeto Inova Orniex integra a economia digital com a organização e gestão,
e corresponde a uma atividade estratégica essencial, através da qual, nas suas mais
variadas vertentes, objetivamente tenciona aumentar a projeção da empresa por meio
da Internet.
O sucesso de uma estratégia de marketing digital passa pela projeção do website
multilingue e multimédia da empresa, e rede de social media, bem como a introdução
de mecanismo de fidelização do website, e que passam pela integração do Website ao
ERP.
O denominado Marketing Digital de conteúdos é um pilar em qualquer estratégia de
Marketing Digital que se pretenda implementar, sendo as suas restantes vertentes,
como as plataformas e os canais de comunicação, complementares.

Assim, objetivamente o presente projeto resume-se nas seguintes atividades de
consultoria:
-Presença online através de um website multilingue;
-Elaboração de uma estratégia de Marketing e Comunicação;
-Desenvolvimento plataforma Business to Business (B2B);
-De uma plataforma Business to Consumer (B2C) e dinamização no plano de estratégia
de marketing;
-Interligação da plataforma B2B e B2C com um sistema ERP.

