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Sediada em Braga há cinco anos, a
Hotelis dedica-se ao fornecimento
de equipamentos para hotelaria,
refrigeração e ar condicionado.
Através do vasto know-how de
Francisco Henriques na vertente
comercial do setor, a empresa nasce
apoiada numa filosofia de excelência
e qualidade.

Apostando maioritariamente na montagem de cozinhas e
lavandarias, a Hotelis direciona-se para um mercado exigente,
selecionando desde logo o seu leque de clientes: “Optámos
só por trabalhar com os hotéis, pois o nosso objetivo foi
ter uma empresa pequena mas com bastante qualidade”.
Apesar do seu foco se inserir no mercado nacional, a
Hotelis representa as principais marcas intenacionais
na área dos equipamentos hoteleiros, importando
diretamente os seus produtos. Para além de uma
gama alargada de artigos, assegura um pack de
serviço completo desde o desenvolvimento do
projeto à instalação do equipamento e ao pós-venda, garantindo assim a necessidade de
uma eventual assistência técnica com quatro profissionais aptos para esse efeito.

“Começamos pelo aconselhamento, pelo projeto e
trabalhamos muitas vezes no pré-projeto com o arquiteto”, explica, realçando que é fundamental haver uma
relação muito próxima com os gabinetes de arquitetura,
uma vez que acabam por ser os próprios consultores
e aqueles que muitas vezes propõem a solução ideal.
Para além de se posicionar num segmento de
elevada exigência, os seus clientes procuram constantemente a novidade, um aspeto relativamente ao
qual Francisco Henriques comenta que “a evolução foi
grande, desenvolveram-se muitos métodos de cozinha e isso obriga a que estejamos atentos ao que vai
acontecendo como, por exemplo, a prática de cozinhar
a baixa temperatura”. Dessa forma, a participação em
feiras internacionais do setor é fulcral para garantir uma
resposta sempre atual face às necessidades do cliente,
marcando assim a proatividade da empresa na procura
pela inovação. A Hotelis apresenta também várias linhas
de buffet feitas à medida para os hotéis, sendo que irá
expor uma nova linha nesta próxima edição da BTL.
Recentemente, assumiu projetos com hotéis de
renome, como o Monumental Palace e outras duas
grandes unidades hoteleiras em fase final de conclusão. Neste momento, encontra-se a desenvolver outros
13 projetos com unidades do Grande Porto e também
alguns ligados a outras áreas mais periféricas da hotelaria: “Estamos a falar ainda este ano na instalação de
uma grande lavandaria na Área Metropolitana do Porto
que cubra todo o parque hoteleiro”, destaca.
Para os tempos que se avizinham, a Hotelis ambi-

ciona a criação de uma vertente de fabrico próprio, uma
vez que, neste momento, mantém-se direcionada para a
montagem de vários componentes em outsourcing com
outros parceiros. A entrada noutros mercados é também
uma opção, nomeadamente através do elevado portfólio
que disponibiliza no âmbito das suas linhas de buffet.
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A responsabilidade
por um serviço
de excelência

