Ageas Seguros com nova loja em Santarém

A Festa Ageas Seguros, uma festa segura , com um concerto móvel do cantor
Toy, também passa pela cidade.

Lisboa, 13 de julho de 2020 – A Ageas Seguros inaugurou no passado mês, um novo conceito de
loja em Santarém. O novo espaço comercial totalmente adaptado à nova imagem de loja
premium da marca, localizado na Av. Grupo de Forcados Amadores de Santarém, 14b, Santarém,
composto por uma equipa de 3 profissionais, disponibiliza aconselhamento sobre uma vasta
gama de serviços e seguros.

Segundo, Rui Garcia, sócio gerente da Goldnap, Sociedade de Mediação, Mediador Exclusivo
Ageas Seguros “a Ageas Seguros garante uma equipa experiente, especializada e pronta a
adaptar as soluções para acompanhar as necessidades de cada Cliente. A aposta na renovação
do nosso espaço comercial reforça o posicionamento de uma relação cada vez mais transparente
com os nossos Clientes e Consumidores”.
Desta forma, 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. Pode conhecer a nova loja Premium Ageas Seguros, em Santarém, aqui.
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Além da inauguração de mais um espaço, também a “Festa Ageas Seguros” vai passar por
Santarém. O cantor Toy irá atuar num concerto móvel na cidade, no dia 17 de julho, para um
concerto de 45 minutos a partir das 19h00, num “trio elétrico”, garantindo todas as normas de
segurança indicadas pela DGS e convidando as pessoas a assistir da sua janela. Junto às lojas dos
Mediadores Exclusivos da Seguradora e durante o dia, teremos um stand no exterior para
oferecer brindes, devidamente desinfetados, como canetas, chapéus de palha, fitas portachaves, sacos de pano e manjericos. A partir das 18h00, serão também distribuídas proteções
solares para os vidros nos carros que estiverem estacionados junto às lojas.

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 quarto 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
Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655
Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900
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