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I Grande Convenção Sotérmica LLumar Portugal

Focalizados no negócio
Pela primeira vez em Portugal, a Sótermica, representante das películas
LLumar, realizou no passado dia 31 de Maio a sua a I Grande Convenção.
Foi o momento ideal para raçar os objectivos para o futuro.

A

I Grande Convenção Sotérmica
LLumar, realizada no nosso
país, teve como objectivo, não
só incrementar o espírito de equipa entre
os empresários presentes, como também, trazer novidades ao mercado com
alguns lançamentos especiais.
Foi também aproveitado o momento
para se comemorar os 25 Anos de existência no mercado das películas para vidros da Sotérmica e da LLumar em Portugal.
O local escolhido para este importante
evento da Sotérmica, foi a Quinta do
Falcão, em Tomar, onde se reuniram
mais de 90 participantes que trabalham
directamente com as películas automóvel (e também para arquitectura), nomeadamente Agentes e Instaladores Autorizados LLumar de todo o país, incluíndo as ilhas.
Estiveram presentes Richard Kirchner
e Christopher Tapley, Director Comercial e Director Marketing da CPFilms,
que é o maior fabricante mundial de películas para vidros e proprietária da
Marca LLumar, Arlindo Duarte (Director Geral da Sotérmica), Ana Margarida
Malho (Directora Marketing e Relações
Públicas da Sotérmica), Manuel Nunes
(Responsável Comercial da Prefico empresa do grupo) e Gonçalo Malho da
GMdesigner, parceiro tecnológico da
Sotérmica LLumar Portugal.
Novidades
Uma das principais novidades divulgadas na I Grande Convenção Sotérmica
LLumar, foi o lançamento do certificdo
de Instalação “on-line”.
Após saída do regulamento para os
Centros de Inspecção por parte do IMTT,
ficaram conhecidas as regras para legalização de um automóvel com película nos
vidros. Tanto o Decreto-Lei nº 392/2007
como este regulamento não exigem a
apresentação de um certificado de instalação junto dos Centros, aquando da Inspecção Extraordinária de categoria B, ou
junto dos serviços do IMTT, aquando do
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Arlindo Duarte, Director da Sotérmica
LLumar Portugal, apresentou algumas
novidades da empresa

Este é o novo merchandising que a Sotérmica vai passar a usar com a marca de películas
da LLumar

averbamento dos documentos. No entanto, devido à necessidade de trazer alguma
estabilidade e confiança ao mercado, tem
sido prática comum e quase “obrigatória”
a apresentação deste certificado de instalação. O cliente fica mais descansado e os
centros de inspecção com maior garantia
de credibilidade por parte da empresa instaladora.
No IMTT do Porto, tem-se verificado a
exigência de apresentação deste documento. Para a Sotérmica LLumar Portugal, trata-se de uma excelente iniciativa
visto que garante a distinção de Instaladores Certificados.
Neste sentido, e na procura constante
das melhores soluções para a Rede Autorizada LLumar e, por conseguinte, para o
cliente final, a Sotérmica LLumar Portugal lançou a primeira plataforma digital,
em Portugal, para a criação e gestão de
Certificados para os procedimentos pre-

vistos de legalização da viatura (Inspecção Extraordinária de categoria B e, sempre que solicitado, para averbamento nos
documentos).
Refira-se que esta plataforma é exclusiva à Rede Autorizada LLumar.
Assim, através de um username e password que é facultado ao Instalador Autorizado LLumar, pode-se aceder a esta
plataforma, num processo muito simples,
bastando preencher os campos referentes
à película, condutor e proprietário, e a
restante informação é fornecida automaticamente. Trata-se de uma área privada de
cada Instalador autorizado, onde cada um
poderá gerir os seus certificados on-line,
poupando tempo e burocracias.
Na Convenção da Sotérmica LLumar
Portugal foi enaltecida a iniciativa desta
empresa para reunir todas as marcas com
homologação reconhecida em Portugal e,
em nome de todos recorrer junto do Ministério dos Transportes para redução das
actuais taxas praticadas.
“Na nossa opinião é importante que todos os players no mercado das películas
para vidros estejam unidos porque o mercado é de todos e juntos temos muito
mais a ganhar do que individualmente”
afirmou Arlindo Duarte Director da Sotérmica LLumar Portugal.
As taxas actualmente praticadas para
legalização de um automóvel com película são, em muitos casos, superiores à instalação dessa mesma película. Se se for
tomado como exemplo uma carrinha de
passageiros do tipo “Audi A4”, o valor de
instalação de película nos cinco vidros
atrás do Pilar B ronda os 200€, o processo de legalização desta viatura ficará em
aproximadamente 230 € (se já tiver o documento único, caso contrário terá que
renovar a documentação na mesma altura
para documento único).
Para terminar, refira-se que a Sotérmica LLumar Portugal fechou uma parceria
no passado mês de Abril com o Automóvel Club de Portugal afim de dar descontos aos sócios na instalação de películas
automóveis em todos os centros de instalação do país e assim reduzir os custos
que o cliente final terá que suportar por
utilizar um bem protector como as películas são.

