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A estratégia do Grupo Purever tem como

finalidade aumentar a nossa presença

internacional trabalhando com parceiros

de confiança de longa data, nomeando

novos distribuidores e agentes.

Estamos confiantes de que temos

produtos competitivos e soluções

profissionais para oferecer a uma vasta

gama de mercados e clientes.

Desde 2001 que a Purever tem-se

integrado em novas empresas e fábricas e

está, agora, habilitada para oferecer um

leque muito mais vasto de produtos e

soluções.

O próximo passo será desenvolver novos

mercados, complementando a nossa atual

rede de distribuição. Embora a Grupo já

esteja presente em mais de 20 países, é

nosso objetivo alargar a nossa presença

internacional.

O crescimento da Purever é baseado na

reputação de ser um grupo de fábricas de

qualidade com produtos competitivos, de

estabelecer parcerias de longo prazo com

empresas chave internacionais e de gerir

projetos chave-na-mão ou desenvolver

soluções inovadoras.

A nossa equipa experiente e I&D são

aspetos fundamentais do nosso

crescimento, ao desenvolverem produtos e

soluções personalizadas. Trabalhamos de

perto com os potenciais clientes e

construímos soluções que os ajudam a

tornar os seus negócios mais rentáveis e

permanentes.

Estamos recetivos às novas oportunidades

que encaixem nos nossos produtos e

soluções. Não hesite em contactar-nos se

estiver interessado em crescer connosco,

explorar novas alternativas ou desenvolver

novos projetos. Os nossos profissionais

estão aqui para ajudá-lo.

Presença Internacional

“Criando Valor para os nossos Clientes”

Siga-nos
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