Central de Parcerias Anecra

A Impoeste foi constituída em 1976, tendo desde essa data sofrido uma grande evolução, nomeadamente no
que toca à representação de marcas de prestígio, à aposta em novas lojas bem como nos serviços prestados
e protocolos com várias entidades, o que levou a empresa ao sucesso que conhecemos hoje em dia.

Actualmente a Impoeste SA., comercializa mais de 20 linhas de produtos de várias marcas, das quais
destacamos as que são de responsabilidade exclusiva em Portugal:

✓

- Produtos para Rep. Automóvel (primários, aparelhos, tintas, vernizes, etc.)

✓

- Consumíveis, Equipamentos e Equipamentos de Protecção Individual

✓

- Pistolas de Pintura, Mangueiras e Tratamento de Ar Comprimido

A empresa faz chegar os seus produtos ao mercado através de 4 equipas comerciais de retalho em Torres
Vedras, no Cartaxo, no Porto e no Funchal e ainda através de 21 distribuidores que estão estrategicamente
localizados em Portugal Continental e ilhas, para que os nossos produtos e serviços estejam acessíveis a todos
os profissionais de repintura automóvel.
A Academia de Formação Impoeste (AFI), localizada na nossa sede em Torres Vedras, faz formações no sector
de actuação da empresa, das quais se destacam:

➢ Formação de Produto – Técnicas e Produtos Nexa Autocolor
➢ Formação de Produtos, Processos Especiais e Novas Tecnologias Nexa Autocolor
➢ Formação Programa Easy Rider
➢ Formação em gestão oficinal (Lean e Six Sigma)
➢ Formação Programa Fast & Perfect

Parceria
Tendo em conta que o sector da repintura automóvel está em constante evolução, sempre com o foco na
eliminação de desperdícios / redução de tempos e materiais utilizados, a Impoeste desenvolveu
especialmente para os associados da ANECRA os seguintes Programas:

No caso do Easy Rider, este programa consiste sucintamente numa solução de parceria ao nível da gestão da
área oficinal de pintura, na qual estão garantidos ao cliente determinados níveis de rentabilidade.

No caso do Fast & Perfect, o programa é dedicado a clientes que tem a expectativa de melhorar a performance
da sua oficina através da redução do tempo de ciclo da cabine. É baseado em dois recentes produtos de
excelência da Nexa Autocolor, nomeadamente no Aparelho Speed P565- 58XX e no Verniz HS+ P190-8000,
com os quais, através de métodos de trabalho ajustados, consegue reduzir consideravelmente o tempo de
reparação dos veículos a repintar. (redução do tempo de ciclo de produção)

