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A SEGURAMOS foi notícia na Revista MACIF
No âmbito de uma campanha
nacional promovida pela MACIF
Seguros Portugal a SEGURAMOS
foi entrevistada a propósito do
primeiro lugar obtido no
concurso.
Nessa entrevista foram
abordados diversos temas dos
quais destacamos a avaliação
do sector dos seguros no atual
quadro de crise.
O nosso colaborador José
Gonçalves foi o premiado com
um IPAD pelo seu excelente
desempenho.
SEGURAMOS, quando é
importante!

SEGURAMOS presente no Estádio do Futebol Clube Felgueiras
A SEGURAMOS passou a marcar presença no
Estádio Dr. Machado de Matos através de
publicidade estática.
Procuramos com este patrocínio promover a
SEGURAMOS junto dos sócios e simpatizantes
do Futebol Clube de Felgueiras e dar
notoriedade ao nosso espaço daquela cidade.
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Campanha – Faça um amigo ou familiar cliente SEGURAMOS
e ganhe €
Cumprindo o nosso do plano de marketing iniciamos a
campanha – Faça um amigo ou familiar cliente
SEGURAMOS.
Tendo em conta o nível de satisfação apresentado pelos
clientes relativamente aos nossos serviços entendemos
premiar aqueles que, junto dos seus familiares e amigos,
promovem a nossa empresa.
Para ganhar basta por em contacto o seu gestor de
seguros com o familiar ou amigo e se for concretizada
uma apólice ganha 10€*, caso sejam efetuadas 2 ou mais
apólices ganha 15€**.

O prémio consiste num cartão de compras Continente e
será remetido pelo correio .
Quantos mais amigos ou familiares arranjar mais vai
ganhar!
Seguramos, o futuro!
*Prémio total superior a 170€ - ** Soma dos prémios totais superior a 250€

Outros acontecimentos
CERTIFICAÇÃO NA QUALIDADE
A SEGURAMOS após auditoria de renovação do nosso sistema de gestão (NP EN ISO 9001:2008)
realizada em maio/2013, renovou o selo de garantia que atesta as melhores práticas na gestão
diária da empresa.

RANKING NACIONAL DE CORRETORES
Desde 2008, ano em que obtivemos a nossa licença de corretores e nos colocamos no
31º lugar, temos vindo a subir no ranking nacional da categoria. Em 2012 alcançamos o
24º lugar.
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