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Soluções

para uma água de excelência
O Grupo Acquarobot, fundado em
2003, desenvolve diversas soluções de
optimização e purificação de água para
todas as necessidades do mercado, sejam
elas domesticas, comerciais e/ou industriais
tendo como principal objectivo compreender
as necessidades dos clientes, fornecendolhes serviços que vão ao encontro das suas
necessidades. Para tal, dispõe de uma
equipa altamente qualificada e caompetente,
bem como os métodos e tecnologias mais
sofisticados. É uma empresa vocacionada
para a comercialização de produtos
relacionados com sáude e bem estar, sendo
todos eles certificados.
Se a água que temos nas nossas torneiras é comprovadamente
potável, por que razão continuamos a preferir comprar água engarrafada? É esta a questão que tem inspirado e movimentado o Grupo
Acquarobot. Num momento em que o excessivo consumo de plástico
se está a revelar, aos olhos de todos, como algo de insustentável para
o nosso planeta, trata-se aliás de uma questão de especial pertinência.
Neste sentido, este projeto surgiu com o propósito de apresentar
ao consumidor uma outra via para o acesso a uma água de excelência. Através de pesquisas iniciais, em 2003 lançou os seus primeiros
sistemas de purificação de água, caracterizados pelo método de
osmose inversa, método este que já foi considerado pela Organização
Mundial de Saúde como sendo 99,9% fiável.
Daí para cá, o Grupo Acquarobot foi cativando e fidelizando um
público cada vez maior, atingindo atualmente um total de 150 mil
clientes. Conta com 23 escritórios espalhados pelo território nacional e
com a colaboração de 425 profissionais, direta e indiretamente. O seu
crescimento no mercado tem-se feito acompanhar de um crescimento
do seu próprio conjunto de soluções, pautando-se pela inovação e pela
sofisticação. Como tal, atualmente fornece produtos e serviços como
os já referidos purificadores; dispensadores de água para empresas e
escritórios; sistemas de água antioxidante; sistemas específicos para
restauração; eletrodomésticos sem recurso a produtos químicos e
tratamentos de magnetoterapia.
O Grupo Acquarobot revela-se cada vez mais como um projeto
empreendedor e dinâmico na procura de respostas para todo o tipo
de necessidades que o mercado possa manifestar. Antevendo a
continuidade dessa tendência, está prevista para breve a entrada no
mercado dos aparelhos auditivos. José Barbosa, diretor-geral, diz-nos
que “o grupo tem estado sempre a crescer ao longo destes 15 anos,
sempre à procura de novos projetos e as expetativas não poderiam
deixar de ser grandes”. Nos últimos anos, tem sido reconhecido com
o estatuto de PME Líder, algo que atingiu em 2016, 2017 e com
previsões para 2018.
Deste modo, o Grupo Acquarobot pretende continuar a crescer
de forma sustentada, proporcionando sempre novas soluções de
saúde e bem-estar e mantendo um compromisso firme com a sustentabilidade ambiental.

Rui Ribeiro Presidente GRUPO Acquarobot.

MISSÃO

Fornecer ao mercado produtos e serviços inovadores e
sofisticados que contribuam para incrementar os niveis
de saúde e bem estar dos seus clientes.
Assegurar uma relação preço/qualidadeque se constitua como uma mais valia para o cliente.
Reforçar a imagem corporativa do Grupo e das sua
marcas de forma a torná-las mais conhecidas do público, assegurando que a penetração no mercado se
faça de forma segura e sustentada.
Oferecer aos seus parceiros e clientes uma relação de
confiança assente em elevados padrões de conduta.
Proporcionar aos colaboradores oportunidades de carreira e de realização pessoal e financeira ambiciosas e
compativeis com a sua própria capacidade de sonhar
e de trabalhar.

VISÃO

O Grupo Acquarobot aspira ser uma empresa de referência na disponibilização de bens e serviços relacionados com a saúde e o bem estar.
Move-os a vontade de fornecer aos seus clientes um
serviço de excelência, compativel com o grau de sofisticação e de inovação dos seus produtos.
Abordarão o mercado das mais variadas formas,
mas tendo sempre como prioridade a criação de uma
relação personalizada e duradoura com cada um dos
seus clientes.

