Ageas Seguros com loja em Vila Viçosa
Equipa profissional e oferta abrangente para proteger o mundo dos Clientes Ageas Seguros

Lisboa, 4 de novembro de 2019 – A Ageas Seguros inaugurou no dia 31 de outubro, um novo
conceito de loja em Vila Viçosa. O espaço comercial encontra-se numa nova localização, no
centro, para estar ainda mais próximo das Pessoas. Este espaço, conta com uma nova imagem,
conceito de lojas Premium da marca, e está localizado na Av. Bento Jesus Caraça, 7A, em Vila
Viçosa, composto por uma Equipa de 2 profissionais, e que disponibiliza aconselhamento sobre
uma vasta gama de serviços e seguros. A cerimónia de inauguração, contou com a presença de
cerca de 50 pessoas e com fogo de artifício - um investimento do Mediador Exclusivo Ageas
Seguros na diferenciação e na celebração com os convidados neste momento especial.
Segundo, Paulo Rondão, sócio-gerente deste Espaço Comercial “a Ageas Seguros garante
uma equipa experiente, especializada e pronta a adaptar as soluções para acompanhar as
necessidades de cada Cliente. A aposta na mudança do espaço comercial para o centro e na nova
imagem, reforça o posicionamento de uma relação cada vez mais transparente com os nossos
Clientes e consumidores. A proteção do Cliente é a nossa prioridade e com a marca Ageas
Seguros acreditamos num futuro de diferenciação e transparência. E, para assinalar este
momento, proporcionámos aos nossos convidados um momento de convívio de uma forma
diferenciadora, incluindo a oferta de uma lembrança da região pois valorizamos parcerias
regionais.”.
Depois da inauguração de mais uma loja premium, um conceito mais próximo das pessoas, sem
barreiras ou ruídos visuais, que realça ainda mais o mundo colorido da Ageas Seguros, desta vez
em Vila Viçosa.
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A Ageas Seguros continua a apostar no seu plano de expansão de renovação de lojas de Norte a
Sul do país, nos próximos meses, contando com mais de 150 lojas em todo o país.

A equipa Ageas Seguros com o Mediador Exclusivo Carrasco, Mediação de Seguros, Lda:

Da esquerda para a direita: António Queiró – Diretor de Distribuição; Filipe Matildes –
Coordenador Comercial; Paulo Rondão – Mediador Exclusivo Ageas Seguros; Gustavo Barreto –
Diretor de Distribuição e Marketing; Nelson Sousa – Mediador Exclusivo Ageas Seguros; Pedro
Costelas – Gestor Comercial

A loja no dia da inauguração, situada na praça central, junto ao castelo:
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SOBRE A AGEAS SEGUROS
A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes,
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros.
A Ageas Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes,
destinada a segmentos específicos de Clientes.
Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um dos maiores grupos seguradores europeus. Um
mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos
seus Clientes.
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo terceiro ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o
mundo dos seguros. Saiba mais em www.ageas.pt .

Para mais informações:
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468
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