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Este é o lema da MGM,
empresa de assistência
técnica a elevadores e
acessórios de oficinas auto,
presente no mercado há 18
anos e localizada em Serzedo,
Vila Nova de Gaia.

O que fazemos, fazemos

100% bem.

Fevereiro 90

Com um vasto conhecimento na área detido por Manuel
Martins, a MGM (Manuel Gomes Martins) nasceu de um sonho
deste empresário à qual deu o seu próprio nome. Aqui, presta-se assistência técnica a equipamentos de oficinas do ramo
automóvel desde 2001, com a colaboração de uma equipa de
23 funcionários, em que 13 são técnicos qualificados, dentro dos
quais oito se encontram em serviço exterior permanentemente
de forma a cobrir todo o território nacional.
Possui, ainda, um seguro de responsabilidade civil, obrigatório e indispensável para quem presta serviços de assistência
e manutenção, dada a natureza complexa dos equipamentos,
pessoas e bens ligados ao setor, podendo ser acionado em
caso de alguma fatalidade.
Tratando-se de uma empresa com o estatuto de PME Líder
e PME Excelência, o seu maior objetivo é ser uma referência

no setor da reparação, apostando na formação dos seus colaboradores, prestando um serviço diferenciador que se ajuste
às necessidades do cliente, e desenvolvendo parcerias com
fornecedores para manter relações fortes e duradouras. São
estas mais-valias que permitem acrescentar e gerar valor nas
atividades que desenvolvem de modo a assegurarem a riqueza
e a sustentabilidade do negócio.
Dispõem também de um serviço 24h a equipamentos de
oficinas do ramo automóvel, estando sempre prontos para
minimizar problemas que surjam aos clientes em qualquer
parte do país.
Desde a sua constituição até à presente data, a empresa
evoluiu consideravelmente, ao nível da organização interna,
da melhoria das condições de trabalho (equipamentos, instalações e formação dos colaboradores), do grande crescimento
e importância da sua lista de clientes, do volume de faturação,
da participação constante em Feiras e Exposições, da grande
visibilidade/credibilidade no respetivo mercado de atuação.
Assenta em pilares como a qualidade no serviço que presta
ao nível da assistência técnica e dos produtos que comercializa.
Resultado disso são a variedade de marcas às quais comercializam acessórios e equipamentos e dão assistência, tais como
a Lavorwash, OMCN, Karcher, Kaeser, Bottarini.
A expectativa no futuro passa por consolidar a posição atual
no mercado, evoluir ao nível da organização interna, apostar
na formação constante dos colaboradores e presença assídua
em feiras e certames, bem como crescer no seu volume de
faturação anual.

