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Foi em 2017 que Paula Ferreira assumiu a
gestão do Intermarché de Tomar, conciliando
um espírito de continuidade com a procura
de novas soluções que reforcem a satisfação
dos seus clientes.
O Intermarché de Tomar tem uma área de 1880 metros
quadrados e emprega um total de 65 colaboradores, divididos pelas diversas seções da loja. Uma equipa que a
nossa entrevistada classifica como experiente e como uma
mais-valia na forma como tem cativado os tomarenses.
Alia-se a este um conjunto de outros fatores aos quais
a empresária dá ênfase, como “a qualidade dos produtos,
os preços e a proximidade com os clientes”, sendo este
último aspeto, aliás, um pilar da própria insígnia. Como
resultado, este Intermarché tem vivido uma evolução que
Paula Ferreira considera positiva, sabendo corresponder
eficazmente a um cenário em que a exigência do público
é cada vez mais desafiante.
Paralelamente à interação com os consumidores
locais, também será de sublinhar o contacto com a
economia envolvente. Mais uma vez, merece alusão a
própria filosofia do grupo Intermarché, a qual pressupõe
a regionalidade e, concretamente através do programa
Origens, o apoio aos produtores locais.
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São esperadas novidades para breve, que virão dar um
novo impacto ao trabalho deste Intermarché. “Encontra-se
neste momento em construção o Posto de Combustível,
com abertura prevista para abril de 2019. Vamos disponibilizar aos nossos clientes combustível com preços
muito atrativos”, divulga a responsável. Em simultâneo,
destaca os planos para a “renovação da galeria comercial,
de forma a tornar este espaço mais aprazível para os
clientes, com mais serviços e com a melhoria de alguns
dos existentes”.
Relativamente ao momento que se avizinha, Paula
Ferreira tem grandes expetativas para esta próxima edição da Festa dos Tabuleiros, adiantando que também o
Intermarché de Tomar estará recetivo a envolver-se neste
evento importante na vida da cidade.

