


Quem somos  

OHP é composto por uma equipa integrada por profissionais 
de alto valor acrescentado tanto em Espanha como nos países 
em que actua. Ele permite obter uma amplia visão comercial 
e iniciativas de investimento, desde qualquer prisma 
Empresarial. 
 
O verdadeiro valor diferente de OHP para as empresas que 
confiam em nós é o grande conhecimento que os nossos 
profissionais, assesores e colaboradores têm destes mercados 
e culturas e a plena capacidade de adaptar qualquer iniciativa 
à mentalidade empresarial e de negócio do país destino. 
  
Em suma, OHP é especialista em internacionalização e 
execução de iniciativas empresariais nos países em que actua, 
transmitindo CONHECIMENTO, SERIEDADE E EXPERIÊNCIA nos 
procesos de implantação e identificação de oportunidades. 
 
OHP, através das suas capacidades e dos serviços que oferece 
aos seus clientes, suaviza e evita as dificuldades de entrada 
nestes mercados desde todos os âmbitos; distância, língua, 
legais, comerciais, de competência, etc. 
 
Pela sua boa execução, OHP foi ganhando prestígio nestes 
mercados, sendo hoje uma referência de intercâmbios 
comerciais entre África – América Latina – Europa. 
 

OHP também propõe às empresas de destino e dos países 
imergentes colaboração para levar os seus productos e 
serviços a outros mercados onde está radicada e operativa. 
 



 
MISSÃO 

 
O nosso trabalho consiste em ajudar ao 
crescimento das pequenas, medias e 
grandes empresas.  

OHP é uma empresa especializada em 
consultoria e serviços, cujo principal 
objectivo é promover e apoiar durante 
o seu processo de internacionalização e 
implementação em economías 
emergentes, às empresas que 
requesitem dos nossos serviços 

OHP desenvolveu a sua rede comercial 
focando-se nos países que considera 
mais atractivos de forma empresarial e 

comercial 

Actualmente OHP actua principalmente 
no sul da Europa ,África e América 
Latina. 

 



 
OS NOSSOS VALORES 

 As empresas que confiam em OHP contam com os valores que 
incluimos em qualquer acção que empreendemos. 
Ética, Honestidade, Compromisso, Responsabilidade, 
Disciplina, Qualidade e Confidencialidade são, entre outros, os 
valores que nos definem. 
Confidencialidade OHP tem por norma, previamente a 
qualquer acordo de colaboração, a assinatura de um 
documento de confidencialidade, NDA, que garanta a ambas as 
partes a criação de um marco confortável e de confiança 
mútua. Este documento permanecerá vigente até aos doze 
meses seguintes da sua extinção, no caso em que chegue a 
formalizar-se um contracto de colaboração e prestação de 
serviços.  
Exclusividade OHP tem como princípio incluir nos seus serviços 
certa exclusividade com os seus clientes. Neste sentido, OHP 
só representará a clientes que não sejam competência directa 
ou indirecta, considerando um máximo de quatro clientes por 
cada pessoa local responsavél e mercado de destino.  
OHP coloca à disposição dos seus clientes o pessoal de apoio e 
acompanhamento que sejam necessários, para um bom 
cumprimento e execução das exigências, que no 
momento do contracto de colaboração, Cliente – OHP, hajam 
acordado. OHP tem por princípio definir, dentro do contracto 
de colaboração, no plano de acção específico que o cliente 
requesite e que a OHP recomende em base ao seu 
conhecimento de mercado de destino. O cliente sempre 
contará com um interlocutor da OHP, asignado em exclusivo e 
com relação profissional, directa. 

 
 
 
 
 

Contactos OHP garante uma relação 
fluída com os Organismos Públicos, 
Instituições e Empresas, que agiliza 
os extensos processos de uma 
maneira determinante, que sem a 
colaboração da OHP tería que 
suportar e assumir. Esta capacidade 
de serviço de OHP reduz os tempos, 
traduzindo-se, em definitivo, em 
poupança económica no processo. 
OHP dirige, de maneira certeira, 
eficiente e eficaz as gestões 
necessárias para o cumprimento do 
plano de acção pactuado 



 
OS NOSSOS SERVIÇOS 

                                                                                          
OHP dirige-se a empresas que querem exportar para mercados internacionais e especialmente 
aos emergentes.  
 
Oferece um serviço global com o objectivo de dar resposta, eficaz, a muitas das questões, 
necessidades e dificuldades com as que se encontra o cliente no seu processo de procura de 
fórmulas eficientes para exportar os seus productos, marcas e/ou serviços, tanto no modelo 
tradicional de exportação através de distribuidores como na selecção de sócios adequados para a 
sua implantação, nestes mercados 
competitivos. 
 
OHP considera, por sua vasta experiência, que existe apenas uma forma segura de exportar e/ou 
implementar-se para fazer negócios nestes países, que é: Colocar-se em mãos de profissionais 
expertos em vendas e negociação, de forma local, que permita às empresas manejar informação 
fidedigna desde o 1º €/$/ou tempo investido, o que revertirá sempre em maiores possibilidades 
de êxito na tomada de decisões, quer sejam para entrar ou para rejeitar o investimento, tanto 
económico como de tempo, esta é a missão que a OPH desempenha e portanto as caracteristicas 
e valores que nos definem. 
. 



 

 
OS NOSSOS SERVIÇOS 

  

• Reuniões de negócios 
 
• Estudios de mercado 
 
• Exportação 
 
• Representação e agentes 
 
• Implementação 
 
• Apoio a feiras/exposições 

 
• Abertura de filiais e sucursais 
 
• Subsídios e ajudas para exportação 
 
• Estabelecimento de locais e sucursais 
 
• Procura de Investidores 

 
• Comunicação internacional e Branding 

 
• Serviços de tradução e interpretação 

 
• Cursos e formação 

 
 

 



Contacto 

• Europa 

Calle Colon, 42 Puerta 11 46004 Valencia (España) 

+34 963 515 647 

www.ohpcorp.com 

• Asia  

COMIO, Block A2, Internet Industrial Park, BaoYuan Road, BaoAn, ShenZhen, 
China深圳市宝安区宝源路互联网产业基地A区2栋207室 

13418876690 

www.comio.net 

 

 

http://www.ohpcorp.com/
http://www.comio.net/


Obrigado  


