PRéVOIR lança Open Day em Lamego para comemorar o
mês da Família
Amanhã, 17 de Maio, em Lamego, a PRéVOIR vai dar a conhecer as suas soluções de protecção, num Open
Day dedicado à família.




Durante todo o dia a população de Lamego poderá levantar um brinde PRéVOIR* e
conhecer os seguros de protecção familiar.
A acção visa estimular a proximidade junto dos consumidores.
A PRéVOIR continuará a sua aposta na região norte do país.

Quarta-feira, 16 de Maio de 2018 – Em Maio, as atenções estão viradas para as famílias, sendo o dia 15
o Dia Internacional da Família. No âmbito desta data, a PRéVOIR irá dinamizar, a 17 de Maio (QuintaFeira), um Open Day em Lamego.
Enquanto especialista em seguros de vida para protecção pessoal e familiar, a PRéVOIR alia-se a esta
celebração em “defesa da família, enquanto núcleo vital e elementar da sociedade”, afirma Paulo Silva,
Director de Desenvolvimento Comercial.
Das 08h30 às 16h00, a população de Lamego será convidada a visitar a agência, situada na Avenida
Visconde Guedes Teixeira, 25B, 2ºEsquerdo-Frente, para receber um brinde PRéVOIR e conhecer as
soluções de vida para protecção pessoal e família que a empresa tem para oferecer. A receber os
consumidores estará a equipa local de mediadores da Companhia.
Pela zona circundante, a visibilidade da iniciativa será reforçada com um outdoor numa MediaScooter e
acções de promoção na Avenida Visconde Guedes Teixeira.

Lamego, uma cidade onde a PRéVOIR está desde a sua implantação em 1996
A escolha de Lamego como primeira agência a receber este tipo de iniciativa de proximidade com a
população local prende-se com a fundação da sucursal PRéVOIR no norte do país, há 21 anos.
“Temos como objectivo dar a conhecer a marca PRéVOIR e os seus valores à população de Lamego. Em
simultâneo, é uma oportunidade de mostrar a agência e os mediadores que a representam”, refere o
responsável comercial.
* limitado ao stock existente

Aposta no norte do país
A PRéVOIR, presente em Portugal há mais de 21 anos, pretende impulsionar a sua visibilidade na
região com acções deste género.
O Open Day PRéVOIR em Lamego é a primeira de diversas iniciativas programadas para as várias
agências. Tendo a seguradora como missão propor às famílias garantias contra os riscos da existência,
este tipo de eventos especiais permite o contacto muito directo e próximo com as necessidades de
cada consumidor.

Para mais informações relacionadas com o PRéVOIR Solução Vital contacte:
Marina Alves ou Eugénia Branco
Dir. de Comunicação e Marketing | Tel. +351 226 051 470

Sobre a PRéVOIR
A Companhia de Seguros PRéVOIR-Vie Groupe PRéVOIR, S.A. é a sucursal portuguesa do Groupe PRéVOIR, originário de França.
Especialista em seguros de pessoas, opera exclusivamente nas áreas de previdência, poupança, habitação e reforma. O grupo
centenário entrou em Portugal em 1996 e tem a sua sede no Porto. Com o objectivo de construir uma relação cada vez mais
próxima das famílias portuguesas, a Prévoir conta, actualmente, com mais de 450 mediadores e 15 escritórios próprios por todo
o território nacional. Uma equipa coesa de profissionais dinâmicos permite a criação de fortes laços de fidelização com os
clientes.
Em 2016, a sua nova imagem é lançada e a Prévoir completa 20 anos em Portugal. A sua acção é movida pelos vectores da
proximidade, segurança, performance e agilidade, construíndo, diariamente, “Um melhor amanhã, agora”.
Para mais informações sobre a empresa e os seus serviços consulte o nosso website www.prevoir.pt

