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20

anos de
acompanhamento

profissional
O empresário está familiarizado com o ramo há mais de três
décadas, mas a história da Hairtore só começou a ser narrada
há 20 anos. Como já trabalhava para marcas de referência, a
vontade de criar o seu projeto aliou-se ao gosto pela área e, a
partir daí, tudo decorreu com naturalidade.
Hoje, a Hairtore é conhecida por fornecer equipamentos
e produtos profissionais para cabeleireiros, barbeiros e esteticistas. Mas o mercado é volátil e Jaime Silva sabe que muito
deste crescimento está intimamente relacionado com o trabalho
especializado dos seus seis colaboradores. “Temos uma grande
experiência em montagem de salões de cabeleireiro”, refere o
proprietário, sendo que “os nossos acessórios de cabeleireiro
contemplam todos os produtos necessários e indispensáveis ao
funcionamento desses estabelecimentos”, sublinha.

Serviço completo

Como aqui nenhum pormenor passa despercebido, a Hairtore consegue também executar todas as fases do processo de
abertura de um novo cabeleireiro. Este serviço completo assegura o planeamento do salão, desde o projeto até à montagem
e ao fornecimento dos equipamentos. Tudo isto vem economizar
tempo e permite que os cabeleireiros se possam dedicar mais
afincadamente ao que realmente importa. Desse modo, também
é prestado “apoio ao cliente através da venda de produtos e
consumíveis ou através da prestação de assistência técnica e

O mundo da beleza é um universo cheio
de possibilidades. Dominar esta área e
ainda assim seguir tendências é, por isso,
um desafio constante. Jaime Silva recorda
agora o crescimento de uma empresa
de referência no setor de montagem dos
cabeleireiros: a Hairtore.

reparação dos equipamentos no Grande Porto”, indica. Este
acompanhamento acaba por ser um bom ponto de partida e hoje
Jaime Silva reconhece que esta é uma “empresa de referência
no setor de montagem dos cabeleireiros”.

Parcerias benéficas

À medida que o negócio se solidificou, a Hairtore soube
afirmar-se com qualidade e diversidade, e essa é uma das razões
pela qual hoje poderemos associar o seu nome a marcas de forte
amplitude. Entre elas, destacam-se a L’Óreal, a Revlon, a Risfort,
a Wella, a Schwarzkopf e a Shot. Porém, as grandes insígnias não
conduzem o negócio por si só e as competências são igualmente
valorizadas, por isso “a Hairtore também presta formações aos
seus clientes em parceria com algumas marcas”, informa.
Mas desengane-se quem pensar que a sua atuação fica por
aqui, pois a empresa dispõe de uma vasta gama de produtos e
equipamentos direcionada para esteticistas. Aí, podemos encontrar “aparelhos para depilações, tratamentos de rosto e corpo,
aparelhos para manicure e pedicure, ceras para depilações,
bandas de cera, entre outros”, enumera. Apesar de comercializar
para todo o território nacional e ilhas, Jaime Silva não esconde
que Porto, Viseu, Guimarães, Braga, Cabeceiras de Basto,
Beiras (particularmente Santa Comba Dão) são as áreas de
maior alcance. Relativamente ao mercado externo, a Hairtore
exporta para a Suíça, o Reino Unido e o continente africano.

