EMPRESAS & NEGÓCIOS
Zantia atinge
o distintivo
de PME líder

Empresa investe
em formação
e inovação
Situada na zona industrial
de Mundão, a ZANTIA, Climatização AS, é uma empresa de
referência na área da climatização a actuar em Portugal, Espanha e França.
Todo o território está coberto por gestores comerciais ao
dispor de um mercado especialista como armazenistas, projectistas e instaladores, em
forte crescimento, contraindo
a crise nacional.
Posto isto, no ano transacto a
empresa atinge o distintivo de
PME líder. Temos assim uma
empresa que conta com uma
década de existência e tem
actualmente 50 colaboradores.
De forma a investir na formação, no inicio deste ano a
empresa encetou uma jornada
de seminários junto dos profissionais da área de climatização,
com o intuito de os manter
actualizados sobre os produtos
e de lhes proporcionar convívio e troca de impressões.
Amanhã será realizado o
seminário para os profissionais
do distrito de Coimbra e Aveiro. Já no dia 14 será para os do
distrito de Viseu e, no dia 15,
para o distrito da Guarda e Castelo Branco. Em Viseu, os seminários serão realizados no Hotel Príncipe Perfeito.
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Planivis comemora aniversário

Parceiros de sucesso há 17 anos
de clientes de renome e dimensão como o Ministério da Justiça, Educação e Agricultura;
Instituto Politécnico de Beja e
Viseu; Hospital de Leiria e
Viseu; Universidade Aveiro;
Iefp's de todo o país; Labesfal;
Bodum; A.Santo, Sa; Hotéis do
Parque e Montemuro, entre
outros.

A Planivis tem desenvolvido parcerias com organizações, nomeadamente o Hospital de Viseu

A Planivis é uma empresa de
consultoria que há 17 anos
presta serviços nas áreas de Gestão de empreendimentos; Gestão de projectos; Coordenação e
fiscalização da construção; e
Coordenação da segurança e
saúde. A Planivis resultou da
oportunidade de desenvolver
um serviço inovador e de elevado conteúdo técnico.
"É nossa convicção que a viabilidade dos empreendimentos
depende da intervenção de
uma empresa com consultores
experientes capazes de fornecer
valor adicional aos Promotores
Imobiliários. Pela nossa expe-

riência consideramos benéfica a
independência que a empresa
mantém com projectistas e
construtores. O resultado é normalmente uma diminuição significativa dos custos da obra",
afirmam Luiz Faria e Firmino
Faria, directores da empresa.
Parcerias de sucesso
A Planivis tem desenvolvido
parcerias com organizações
permitindo-lhes a possibilidade
de optimizarem a relação
Custo/Qualidade/Prazo dos
seus empreendimentos. "A Planivis cria a relação com os seus
clientes com base nos seus qua-

Imobiliária Imotop muda de instalações
A Imotop Imobiliária, uma
empresa no mercado imobiliário, mudou de instalações. A
mudança transferiu assim a
empresa da Avenida Engrácia
Carrilho para a Rua 21 de
Agosto.
Rute Lourenço, da imobiliária, justifica esta mudança com
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bases no objectivo da empresa:
as pessoas. "Aqui, na Rua 21 de
Agosto, estamos mais centrais,
pois esta rua é um local de passagem pedonal. Não só este
facto dá mais visibilidade à
Imotop como nos permite
estar em contacto mais próximo com quem nos procura.

As novas instalações da Imotop localizam-se na Rua 21 de Agosto

Estamos ainda mais próximos
de serviços importantes como
bancos, câmara municipal,
entre outros", explica.
A Imotop é uma empresa
que assenta em princípios
como dinamismo e experiência, para colocar ao serviço do
cliente. O objectivo é a excelência, pelo que actuam com base
em padrões de qualidade,
honestidade e profissionalismo.
A Imotop, na busca das
melhores soluções, utiliza
ainda as mais recentes inovações tecnológicas, complementadas por profissionais de elevada performance, que se encontram ao dispor de quem procura os seus serviços, de forma a
fornecer toda a informação
necessária na tomada de decisão de compra, venda ou arrendar de imóveis.

tro C's: Competência, Credibilidade, Confiança e Capacidade
de Resposta", confirma Luiz
Faria.
A empresa tem uma carteira

Projectos inovadores
Em 1996 a Planivis diversificou a sua actividade com projectos imobiliários inovadores
próprios e/ou em parceria. "Privilegiamos a localização e a
qualidade dos nossos empreendimentos, bem como a satisfação dos nossos clientes. A Porta
do Soar Residence (centro histórico) diferencia-se pela modernidade e funcionalidade; o
Atrium D. João (centro de Viseu) é a Casa Inteligente/Domótica onde a tecnologia assegura bem-estar, controlo, poupança energética e segurança;

as Moradias na Quinta do Viso
Norte caracterizam-se pelas
áreas interiores (desde 422m2)
com vista para a Serra da Estrela", afirma Luiz Faria.
A recém-criada Planivis
Imobiliária no centro histórico
de Viseu surge com o objectivo
de ter uma aproximação mais
efectiva aos seus clientes.
A Planivis pretende continuar
num posicionamento Premium
na Consultoria. "Temos um curriculum vasto pelo que o nosso
serviço poderá ser uma mais-valia para mercados em forte
expansão", realça Luiz Faria.
"A internacionalização é já
uma realidade. As empresas
precisam de encarar o mercado
de uma forma global para crescerem de forma sustentada",
conclui Firmino Faria. Quanto
a novos projectos imobiliários,
"temos em projecto e em fase
de finalização um conjunto de
empreendimentos em Viseu e
Lisboa", finaliza Luiz Faria.

