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A In-Bottle, sediada em Santarém, é
uma empresa dedicada ao setor do
engarrafamento direcionado para a
Agro-Indústria. Francisco Vicente,
sócio-gerente, explicou-nos como
se apresenta no mercado e como se
pretende posicionar no setor.

A empresa nasceu em
2016 e surgiu do know-how
e vontade dos três sócios,
David Gomes, Francisco
Vicente e Pedro Vieira. Um
deles mais vocacionado
para a assistência técnica
e os outros dois para a vertente comercial, contando
com carteiras de clientes,
que lhes deram garantias
de poder começar a desenvolver o projeto.
“Azeite e vinho são os
clientes-alvo mas cada
vez mais procuramos outros produtores dos vários setores alimentares.
Enquanto vendedores de
máquinas, para além da
comercialização, desenvolvemos os projetos para
uma determinada indústria,
deslocamo-nos ao local e

Especialistas em

engarrafamento
vemos tudo o que é preciso
fazer. Depois das máquinas
vendidas, instalamo-las,
fazemos a manutenção e
assistências técnicas sempre que solicitadas. Contamos atualmente com dois
técnicos a tempo inteiro e
subcontratamos periodicamente equipas para projetos maiores, a fim de dar
rápida e eficaz resposta”,
explica o empresário.
O tipo de equipamentos
que comercializam são as
linhas de engarrafamento,
que podem ir de algo simples como máquinas semi-automáticas a um conjunto
de equipamentos maiores
e complexos desde a despaletização à paletização.
Para além destes artigos,
comercializam outros que
complementam a linha de
montagem, como por exemplo depósitos de inox. As
instalações dos equipamentos são sempre antecedidas
de uma cuidada preparação
com o levantamento exaus-

tivo de todos os requisitos e
materiais necessários. Não
nos limitamos a fazer a venda mas sim a acrescentar
valor, com soluções próprias, que vão potencializar
o que o cliente nos solicita”,
explica o dirigente.
Sendo uma área em
constante evolução, estão
sempre atualizados ao marcar presença em feiras e
eventos da especialidade.
O acompanhamento pós-venda é uma das grandes
mais-valias da In-Bottle.
Têm como abrangência
geográfica todo o país, com

uma pequena percentagem
de clientes em Espanha
e Angola. A In-Bottle tem
integrado programas com
várias parcerias, que lhes
permite olhar para a empresa e para a modernização
desta, sob o ponto de vista
da melhoria dos serviços.
Para o gerente, o grande objetivo é “consolidar
a posição no mercado nacional e tornarem-se uma
referência de fornecedores
de máquinas de engarrafamento em Portugal reconhecida, sobretudo, por
clientes satisfeitos.”

