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A Vibe Israel contratou a Bloom Consulting para desenvolver
a Estratégia de Marca País de Israel para a Economia

Construção da Ideia Central da Narrativa da Marca Económica de Israel

A Vibe Israel é uma ONG sem fins lucrativos que assumiu o desafio de tornar o mundo mais consciente da
oferta da Marca País de Israel para a Economia através da investigação e desenvolvimento de estratégia com
o apoio da Bloom Consulting.
A Vibe Israel e Bloom Consulting trabalharam juntos no passado (2018-2019) no projeto de Marca País de
Israel, sendo que desta vez o objetivo centra-se no entendimento das perceções do ambiente empresarial
israelita nas dimensões de Exportações e de Investimento Direto Estrangeiro (IDE/FDI).
Depois da recolha e análise de dados - quantitativos e qualitativos, nacionais e internacionais – a Bloom
Consulting e a Vibe Israel focaram-se nos elementos necessários para a construção de uma narrativa para a
Marca para a Economia do País. Ao longo do estudo ficou comprovado que a comunidade internacional – na
sua grande maioria – subvaloriza a oferta económica de Israel. Em conjunto, a Vibe Israel e a Bloom
Consulting estão a trabalhar para garantir um envolvimento ativo dos principais stakeholders de forma a
melhorar o efeito “País de Origem” de forma transversal a todas as estratégias relacionadas com a Marca País
de Israel de forma a melhorar a sua reputação e a sua perceção global.
Estamos motivados para continuar a trabalhar com a Vibe Israel e para transformar este plano em realidade.
Mais informações sobre o projeto aqui:
Vibe Israel
A Bloom Consulting, fundada em 2003, é uma empresa especializada no desenvolvimento e avaliação de estratégias de Marca País,
Marca Cidade e Placemaking para governos em todo o mundo. Colaboramos com primeiros-ministros, presidentes, agências de turismo e
agências de comércio e investimento. A Bloom Consulting tem trabalhado extensivamente na área de Marca País, tendo casos de estudo
em 5 continentes. Além disso, a Bloom Consulting é parceira oficial de dados do World Economic Forum.
www.bloom-consulting.com

