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Na vanguarda
da saúde visual

É com um cariz familiar que a Euronítida se
distingue no setor da óptica, pela qualidade
dos seus produtos e pela preocupação com
os seus clientes.

Fundada em 2004 por Rui Almeida, profissional experiente que
se encontra no ramo há mais de 40 anos, e pelo filho, também Rui
Almeida, que seguiu os passos do pai, a Euronítida adveio do sonho
de que abrissem o próprio negócio. Nítida de nitidez e Euro, numa
altura em que estávamos em alturas do Euro 2004.
A sua atividade está distribuída por dois estabelecimentos,
situados em Alfena, sendo que a Euronítida possui ainda uma
oficina de reparações e concertos, de forma a assegurar aos seus
clientes uma maior segurança após a venda, sempre com a garantia
de um atendimento personalizado e com o objetivo de satisfazer as
exigências do seu público.
Aqui, podemos encontrar uma ampla e diversificada oferta de
produtos e serviços. De acordo com Rui Almeida (filho), a Euro-

nítida “tem tudo o que sejam produtos de ótica e dispõe ainda de
consultas de Optometria, Contactologia, marcação de consultas de
Oftalmologia e um laboratório de montagem”.
Acerca daquilo que melhor distingue o seu projeto, o responsável afirma que é a proximidade com o cliente que faz essa diferença:
“É muito importante para nós porque agora não se vê muito. As
pessoas estão cada vez mais distantes e, com a chegada dos
grandes grupos, isso veio desestabilizar ainda mais”, acrescentando
também que a Euronítida “acompanha o cliente com as tendências
do mercado”.
Relativamente ao contexto atual do setor óptico, considera
que, “infelizmente, é visto cada vez mais como um negócio e sem
grandes preocupações com a saúde ocular”. No entanto, acrescenta
que entende o consumidor: “Nós também o somos e vemos sempre o outro lado da moeda. Mas a diferença na Euronítida está no
cuidado com o cliente e a nossa preocupação não é vender, mas
sim a saúde visual de cada um”.

