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Ao evento associaram-se
mais de uma centena de pesso-
as, entre as quais o presidente
da Câmara Municipal de Cha-
ves, Nuno Vaz, outras entidades
e parceiros, clientes, amigos, os
quais puderam fazer parte de um
momento de comemoração e de
experiência do conceito de “Loja
Premium” da Ageas Seguros,
que se carateriza, essencialmen-
te, pela maior proximidade das
pessoas, realçando ainda mais
o mundo das cores “Ageas”.

Segundo, Francisco Ren-

Um brinde ao sucesso e progresso da cidade de Chaves.
Da esquerda para a direita: António Rendeiro - Agente Exclusivo Ageas Seguros (CM); José Gomes – Membro da Comissão Executiva da
Ageas Portugal; Natália Melo Lopes – Agente Exclusivo Ageas Seguros (CM); Nuno Vaz – Presidente da Câmara Municipal de Chaves;
Francisco Rendeiro – Agente Exclusivo Ageas Seguros (CM); Gustavo Barreto – Diretor de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros.

deiro, gerente deste espaço
comercial, “a Ageas Seguros ga-
rante uma equipa experiente, es-
pecializada e pronta a adaptar
as soluções para acompanhar
as necessidades de cada Clien-
te”.

A aposta na renovação “do
nosso espaço comercial reforça
o posicionamento de uma rela-
ção cada vez mais transparente
com os nossos Clientes e con-
sumidores. As cores represen-
tam o dinamismo que imprimi-
mos diariamente nesta relação”.

Para assinalar este aconte-
cimento, “proporcionámos aos
nossos convidados um momen-
to de convívio neste início de ano
de uma forma diferenciadora,
com música regional e com ofer-
ta de uma lembrança”, concluiu
Francisco Rendeiro.

Ao serviço dos Clientes, o
Mediador Exclusivo da Ageas
Seguros - CM - conta com uma
Equipa composta por 12 profis-
sionais e disponibiliza aconse-
lhamento sobre uma vasta gama
de serviços e seguros.

A abertura do evento contou com os músicos da Academia de Artes de Chaves. Um reforço
na aposta de uma marca cada vez mais próxima das pessoas e também da cultura regional.
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Remodelação da loja de Chaves
vai permitir crescimento

Da esquerda para a direita: Miguel Rendeiro, António Rendeiro e Francisco Rendeiro - Agente
Exclusivo Ageas Seguros (CM)

 Equipa  Mediador Exclusivo Ageas Seguros - CM

“Foi com uma enorme satisfação que juntámos neste evento tantos Amigos,
Clientes e Colaboradores.  Fortalecemos laços, perpetuamos relações, assumi-
mos compromissos.”

                                     Carlos Jerónimo, colaborador Agente Ageas Seguros - CM


