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ntrar na nova casa da Empiminho é uma
passagem para o mundo encantado dos
empilhadores. A fornecedora minhota de materiais
de movimentação de carga deslocou-se este
ano para uma das bermas da Estrada Nacional 14, na
freguesia de Priscos, em Braga, onde as suas instalações
se estendem por uma área total de 4500 metros quadrados,
dos quais 2000 perfazem o espaço coberto. Uma mudança

A Empiminho está presente desde 2003 no
mercado de venda e aluguer de máquinas
de movimentação de carga, novas e seminovas, agregando a isto um forte know-how na
recuperação de equipamentos.

ditada pelo crescimento do negócio, cuja faturação subiu 20% no último
ano, face a 2016, para totalizar os quatro milhões de euros, e que lhe
valeu o reconhecimento de “PME líder 2018” pelo IAPMEI.
Quem visita a nova casa da Empiminho é recebido por um showroom
onde se perceciona a larga variedade de produtos que a empresa
disponibiliza. O seu portefólio reúne desde empilhadores com capacidade
para carregar entre os 1000 e os 6000 quilos, passando pelos stackers,
retratéis e multidirecionais, até aos pneus, baterias e outras peças, de
diferentes marcas, que são vendidas individualmente.
Atrás desta sua exposição, encontra-se a sua oficina, fator que
contribui para a diferenciação da Empiminho. Ali, as máquinas entram
em fim de vida e saem como novas, completamente recuperadas por
intervenções que vão desde o sistema elétrico à pintura exterior.
“Os recondicionados são o nosso forte. Temos uma grande
componente de compra e venda de peças e acessórios, que nos
permite apresentar sempre o melhor orçamento para a reparação de
um equipamento. Basta fornecerem-nos a marca, o modelo e o número
de série. No final de contas, o cliente pode adquirir um equipamento
como se estivesse novo por um preço muito mais competitivo”, explica
o administrador da Empiminho, Francisco Oliveira.
A Empiminho reconhece que, para oferecer toda esta diferenciação,
a sua equipa de mecânicos e outros profissionais são o seu trunfo
mais valioso. Por isso, são alvo de uma aposta formativa contínua, que
proporciona também um serviço ímpar de pós-venda e de assistência
técnica.
“Temos os melhores técnicos. O que nos permite dar uma resposta
rápida às necessidades dos clientes. Estamos onde precisarem, com
toda a nossa capacidade técnica. Se necessário, vamos e resolvemos
no local”, reforça o administrador.
Ao dispor dos clientes estão ainda equipas certificadas para formação
de operadores de empilhadores e outros equipamentos de logística, os
quais atuam prontamente em caso de necessidade de deslocação às
empresas.
Assumindo o slogan “O norte da sua empresa”, a Empiminho fornece
vários setores da economia portuguesa e cobre todo o território nacional.
A expansão do negócio obrigou recentemente a um reforço da equipa
detida no Carregado (Alenquer), a qual dá resposta a todo o sul do País.

