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

Lisboa, 22 de dezembro de 2020 – A Ageas Seguros inaugurou um novo conceito de loja em
Coimbra. O novo espaço comercial totalmente adaptado à nova imagem de loja premium da
marca, localizado na Rua Padre Estevão Cabral, 75, Coimbra, composto por uma equipa de seis
profissionais, disponibiliza aconselhamento sobre uma vasta gama de serviços e seguros.
Segundo Sofia Baptista, sócia gerente da loja “a Ageas Seguros garante uma equipa experiente
e que está preparada para adaptar a proteção da Seguradora às necessidades de cada Cliente.
A renovação do nosso espaço físico reforça o posicionamento de uma relação cada vez mais
transparente com os nossos Clientes e consumidores, pela arquitetura do espaço sem barreiras
ou ruídos visuais.”
Depois da inauguração de mais uma loja premium, com um conceito mais próximo das pessoas
e que realça ainda mais o mundo colorido da Ageas Seguros, desta vez em Coimbra, a Ageas
Seguros continua a apostar no seu plano de renovação de lojas de Norte a Sul do país, nos
próximos meses, contando com mais de 150 lojas em todo o país.
SOBRE A AGEAS SEGUROS
A Ageas Seguros disponibiliza produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, através de uma alargada rede de
distribuição de Mediadores e Parceiros. A seguradora desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos
seus Clientes. Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus
Clientes. Para mais informações pode visitar o website, https://www.ageas.pt/ seguir a página de Linkedin,
https://www.linkedin.com/company/ageas-seguros/,

Instagram,

https://www.instagram.com/AgeasSeguros/

https://twitter.com/AgeasSeguros.

Para mais informações:
Catarina da Fonseca - cfonseca@atrevia.com | 914 027 468
Luís Neves Franco – luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743
Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900

ou

Twitter,

