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abrigo
perfeito
A Casotas & Companhia é uma
empresa jovem e dinâmica que se
dedica à construção de abrigos para os
companheiros de quatro patas. Conhecedores
das necessidades de cada animal, dependendo
do seu porte e características, dispõem de vários
modelos e tamanhos de casotas – todas elas
produzidas em madeira. A qualidade é uma
característica obrigatória e por isso produzem
felicidade, conforto e uma melhor qualidade de
vida ao seu animal.
O início do percurso da Casotas & Companhia deu-se de uma forma bastante natural. David Alves, gerente, ao precisar de uma casota
para o seu próprio cão reparou que existia uma lacuna no mercado – a
maioria dos produtos eram importados e de qualidade pouco elevada.
Dado o facto de toda a sua família estar ligada à serralharia e de, como
tal, existir um know-how de construção, aventurou-se e construiu com
as próprias mãos a casota para o seu cão. “Comecei por fazer uma
estrutura metálica, e forrei-a com madeira, que é o mais acolhedor
que podemos ter. Terminada, tive sobras consideráveis de material
e foi aí que se deu o negócio em si. Fiz o que foi possível, coloquei à
venda, e tive muita procura por parte do público. Numa fase inicial a
minha disponibilidade não era total, mas, posteriormente, acabei por
dedicar-me na íntegra a este negócio e o feedback tem sido bastante
positivo sendo já uma referência no mercado interno” explica.
A Casotas & Companhia destaca-se pela máxima preocupação
com a qualidade, trabalhando apenas com matérias de primeiro nível,
desde as madeiras nórdicas aos produtos aquosos, que não deixam
qualquer tipo de odor nem são nocivos caso o animal trinque a madeira. Além disso, consideram que os pormenores fazem a diferença
e, por isso, a preocupação com os acabamentos é elevada.
A personalização também é uma possibilidade, podendo a
escolha da cor ser definida pelo cliente, as construções serem por
medida e havendo igualmente recetividade a propostas de projetos.
Por tudo isto, o seu animal agradece, pois ao proporcionar um
abrigo aconchegante e confortável, está automaticamente a oferecer
uma acrescida qualidade de vida ao seu amigo de quatro patas, para
além de aumentar a probabilidade da sua longevidade.
Relativamente aos objetivos da Casotas & Companhia para 2018,
estes passam pelo aumento dos stocks, pela diversificação da oferta,
pelo mercado da revenda e por iniciar um projeto para a exportação.
Já no próximo mês de Fevereiro, irão estar presentes no Petfestival e convidam todos os leitores da revista Portugal Inovador a
uma visita.

