Mañá xoves celébranse as terceiras charlas virtuais de R sobre o ‘Kit Dixital’ de axudas
con fondos europeos, neste caso para empresas de entre 3 e 9 empregados/as

R, axente dixitalizador, segue xestionando o bono
dixital de empresas galegas e asesorándoas sobre o
‘Kit Dixital’
•

Cun novo webinar sobre o ‘Kit Dixital’, o operador galego dirixirase a empresas
de entre 3 e 9 traballadores/as para axudarlles a conseguir solucións dixitais
adaptadas á conxuntura empresarial de cada negocio.

•

Os/as participantes coñecerán os pasos esenciais que lles permitirán tirarlles todo
o partido ás axudas europeas, neste caso de 6.000 euros, e competir en calquera
mercado e a calquera nivel.

•

O programa ‘Kit Dixital’ conta cun orzamento de 3.000 millóns de euros dos fondos
europeos “Next Generation EU” enmarcados no Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia para impulsar a recuperación económica e social de
pequenas e medianas empresas tras a pandemia.

•

R, axente dixitalizador en todas as categorías dende o mes de marzo, xestiona a
solicitude do bono dixital a empresas galegas sen custo ningún.

Mércores, 18 de maio de 2022.- Tras o éxito das dúas edicións anteriores, en febreiro e abril
respectivamente, R desenvolverá mañá o seu terceiro webinar sobre o ‘Kit Dixital’, esta vez dirixido
a empresas de entre 3 e 9 empregados/as. A idea central é explicarlles aos/ás participantes de que
maneira o operador galego xestiona gratuitamente o bono de moitas empresas (representante
voluntario), que neste caso ascende a 6.000 euros, e como pode axudarlles a atopar a solución
dixital máis axeitada en función dos seus respectivos perfís e da situación de cada un dos negocios.
Ademais, R acompañará as empresas durante os 12 meses seguintes ou o tempo que o negocio
desexe unha vez implantada a solución dixital.
De todo iso falarase nesta terceira edición do webinar sobre o programa ‘Kit Dixital’. As charlas
terán lugar mañá xoves en dúas sesións moi dinámicas dunha hora, ás 9:00 ou ás 18:00 h, e os seus
condutores serán Eduardo Blanco Núñez, Senior Manager Strategic R&D Projects do Grupo
Masmóvil e Alberto Díaz Freire, responsable de Alianzas e transformación dixital de R.

Eduardo Blanco, intervirá coa charla titulada “Programa Kit Dixital; que é e en que consiste”, e
Alberto D. Freire centrarase en “Como aproveitar a oportunidade para dixitalizar a túa empresa e
xerar máis negocio”. Tras as achegas dos voceiros abrirase unha quenda de preguntas para que
os/as asistentes expoñan as súas dúbidas acerca das axudas e do programa en xeral ou calquera
outra inquietude a respecto dos bonos e do ‘Kit Dixital’.
Para apuntarse só é necesario facer clic nesta ligazón e cubrir a inscrición
https://blogempresas.mundo-r.com/eventos/charla-informativa-sobre-el-kitdigital/?occurrence=2022-05-19

Apoio integral para dixitalizarse: negocio, procesos, clientes e seguridade.
R, polo tanto, segue traballando para que as pemes da comunidade lle tiren todo o partido ás axudas
dos fondos “Next Generation” a través do mencionado programa do Goberno de España “Kit Dixital”.
Como axente digitalizador autorizado en todas as categorías, o operador galego pode
exercer o seu papel nas áreas de sitio web e comercio electrónico, páxina web, xestión de redes,
Intelixencia de clientes e analíticas, xestión de clientes e de procesos, factura electrónica, oficina
virtual, ciberseguridade e comunicacións seguras.
No caso das empresas de entre 3 e 9 empregados/as, as solucións dixitais subvencionadas que
lles poden interesar a estas compañías de menor tamaño son as seguintes, clasificadas por bloques:
Bloque “O teu negocio en internet”
•
•
•
•

Sitio web
Comercio electrónico
Xestión de redes sociais
Intelixencia de negocio e Analítica

Bloque “Automatización de procesos e xestión de clientes”
•
•
•
•

Xestión de clientes
Xestión de procesos
Factura electrónica
Servizos e ferramentas de oficina virtual

Bloque “Seguridade”
•
•

Ciberseguridade
Comunicacións seguras

Bonos de dixitalización e un millón de empresas
O programa ‘Kit Dixital’ é unha iniciativa aprobada polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital español. Cun
orzamento total de 3.000 millóns de euros procedentes dos Fondos Next Generation EU, facilitaranse axudas para dixitalizar un millón
de pequenas empresas, microempresas e traballadores autónomos pertencentes a calquera sector ou tipoloxía de negocio.
Os bonos poden alcanzar un máximo de 12.000 € para empresas de 10 a 49 empregados, 6.000 € para microempresas de entre 3 e
9 empregados e 2.000 € para as que teñan entre 1 e 2 traballadores.

R, axente digitalizador
R propón un seguimento e asesoramento único a cada solicitante e pon á súa disposición unha gama ampla de servizos orientados
á dixitalización do negocio á vez que se brinda para a tramitación das axudas (bonos) e a implantación posterior dos servizos. R
acompañará e asesorará pequenas e medianas empresas para dotalas de solucións áxiles e sinxelas botando man de alianzas
estratéxicas, mesmo con pemes nacionais e locais para lograr solucións específicas e estará, do mesmo xeito, xunto aos negocios que
precisen axuda para realizar o test de madurez dixital, dispoñible no portal oficial Acelera Pyme.
Como ‘axente dixitalizador’, R implantará esas solucións e daralles servizo durante os 12 meses da axuda ás pemes que
xestionen con ela o bono dixital, sexan ou non clientas, e prolongará o devandito servizo no tempo, se a empresa así o decide.
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