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jMODA: El acrónimo pretende jugar con una de nuestras visiones estratégicas (somos una
empresa de moda) pero haciendo un guiño a la vez a nuestro origen industrial (Manufacturing)
pero sin perder de vista otra de nuestras visiones estratégicas, la integración de la cadena de
valor. En el término Orchestration intentamos reflejar que una clave de nuestro éxito vendrá de
gestionar de forma adecuada el diseño, la compra, la producción exterior, los canales de venta,
… vivimos en una economía conectada y creemos firmemente que aquellos que sepan
aprovechar esta oportunidad de interconexión bien ‘orquestada’, serán los que consigan el éxito
empresarial.
JEALFER recibió una ayuda de IGAPE para la ejecución de este proyecto.

10 FEBREIRO 2020
A empresa Jealfer, S.L. participou na feira de moda MOMAD MADRID 2020, do 06 ao 08 de febreiro de
2020, sendo expositor da marca ....................... , coa axuda e apoio financieiro do IGAPE, da Xunta de
Galicia e a Unión Europea, e a marca turística de Galicia.

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas
Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta
Empresas. O obxectivo principal desdas exudas é incentivar e estimular o comercio
exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se
pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de
empresas galegas nos mercados internacionais.
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Imaxe do stand de

na feira MOMAD FEBREIRO 2020

16 XANEIRO 2020

FOEXGA SINERXIA 2019-2020
PARTICIPACIÓN NAS FERIA WHO’S NEXT PARIS
15-30 XANEIRO 2020. EXPEDIENTE IG202.2019.1.103
A empresa Jealfer, S.L. participou na feira de moda Who’s Next en París, do 17 ao 20 de xaneiro de 2020,
sendo expositor da marca ....................... , coa axuda e apoio financieiro do IGAPE, da Xunta de Galicia e
a Unión Europea, e a marca turística de Galicia.
O obxectivo desta participación é reforzala posición das empresas e produtos galegos no mercado francés,
así como apoiar as empresas galegas que estean á procura de oportunidades comerciais en Francia.
Asimesmo, o obxectivo principal do Plan FOEXGA é acadar a internacionalización real das pemes galegas
e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores.

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa
do Igape Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar
e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.
O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e
consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

21 OUTUBRO 2019

FOEXGA 2019-2020
MISIÓN COMERCIAL A ITALIA. EXPEDIENTE IG202.2019.1.54

A empresa Jealfer, S.L. participou nunha misión comercial a Italia, do 21 ao 25 de outubro, organizada pola
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa, e IGAPE, e cofinanciada polo programa
FEDER e IGAPE, coa axuda da Xunta de Galicia e a Unión Europea.
O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a
internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas
exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación
cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, programa
operativo Feder Galicia 2014-2020.
Como apoio ao proceso de internacionalización, JEALFER, S.L. ten axuda
concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder
de Galicia 2014-2020, OT3.
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

22 SETEMBRO 2019

FOEXGA 2019-2020
MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL A MÉXICO. EXPEDIENTE IG202.2019.1.165

A empresa Jealfer, S.L. participou nunha misión comercial multisectorial a México, do 22 ao 27 de setembro,
organizada pola Cámara de Comercio de A Coruña e IGAPE, e cofinanciada polo programa FEDER e
IGAPE, coa axuda da Xunta de Galicia e a Unión Europea.
O obxectivo desta misión é reforzala posición das empresas e produtos galegos no mercado mexicano, así
como apoiar as empresas galegas que estean á procura de oportunidades comerciais en México.
Asimesmo, o obxectivo principal do Plan FOEXGA é acadar a internacionalización real das pemes galegas
e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores.

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa
do Igape Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar
e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.
O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e
consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

12 SETEMBRO 2019
A empresa Jealfer, S.L. participou na feira de moda MOMAD MADRID 2019, do 12 ao 14 de setembro de
2019, sendo expositor da marca ....................... , coa axuda e apoio financieiro do IGAPE, da Xunta de
Galicia e a Unión Europea, e a marca turística de Galicia.

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas
Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta
Empresas. O obxectivo principal desdas exudas é incentivar e estimular o comercio
exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se
pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de
empresas galegas nos mercados internacionais.
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Imaxes do stand de

na feira MOMAD 2019

