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África, América
e Europa já têm
chancela FN hotelaria.
Com 31 anos, a
empresa madeirense
parte à conquista
do mundo, com os
seus serviços em
concepção, instalação
e manutenção de
equipamentos para
hotelaria e restauração.

Da Madeira para o mundo

FN hotelaria está a equipar
hotéis em três continentes

D

epois de conquistado o
mercado interno, foi em
2004 que a FN hotelaria
se aventurou em palcos
internacionais. Angola,
Checoslováquia, Espanha, Hungria,
Reino Unido, Saint Martin e São Tomé
e Príncipe foram as geografias que
rapidamente passaram a figurar no
portfólio de projectos com assinatura
FN hotelaria.
Especializada na concepção, instalação e manutenção de equipamentos
para hotelaria e restauração – cozinhas industriais, instalações de frio e
lavandarias, instalação de unidades
de produção industrial, soluções de
AVAC e gestão de energia consultoria,

projecto, montagem e assistência técnica –, o crescimento da FN hotelaria
acompanhou o desenvolvimento do
sector hoteleiro da Região Autónoma
da Madeira do final do século XX.
Actualmente, 85% do mercado desta
empresa é já externo à ilha da Madeira e dispersa-se por Portugal continental, Argélia, Brasil, Cabo Verde,
Marrocos, Senegal e Tunísia.
A par da expansão geográfica, surgiu
a diversificação de actividades. A instalação de unidades de produção industrial, as soluções de aquecimento,
ventilação e ar condicionado, gestão
de energia e mobiliário passaram recentemente a figurar no portfólio de
serviços da FN hotelaria.

Além da prestação de um serviço integrado global, a FN hotelaria procura
proporcionar aos seus clientes soluções personalizadas, com projectos
desenvolvidos à medida e equipamentos criteriosamente seleccionados
para a máxima adaptação às especificidades da actividade de cada cliente.
A adequação das soluções propostas
é avaliada sistematicamente porque,
nas palavras de João Abel de Freitas,
presidente do conselho de administração, «a satisfação do cliente é a
medida do sucesso da FN hotelaria».
Qualidade e confiança são palavras
que não faltam no discurso de João
Abel de Freitas. Com uma visão ímpar,
desde cedo considerou a certificação

dos procedimentos da empresa de vital importância para o nível de serviço que pretendia para a marca: «A FN
hotelaria foi a primeira empresa portuguesa do sector a ostentar a certificação de qualidade (NP ISO9001:2000)
e a tornar-se membro da Foodservice
Consultants Society International
(FCSI)». A assinalar 31 anos, a FN hotelaria ostenta desde Março de 2014
uma imagem de marca renovada. O
novo logótipo adoptado pela empresa
procura traduzir a dinâmica e a multiplicidade que a caracterizam. Pois,
actualmente, refere João Abel de Freitas, «a FN hotelaria comercializa soluções. De confiança», e já se tornou
«uma empresa do mundo». <

15 Ano
Anos
os ao Serviço da Hotelaria
Para si.
Para a sua empresa.
Produtos fiáveis.
Amigos do Ambiente.

Tornando-o feliz.
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www.mouraplas.com poderá
criar uma conta e será capaz de
efectuar compras de forma mais
U£SLGDHVWDUDFWXDOL]DGRTXDQWR
DRHVWDGRGDVXDHQFRPHQGDH
ficar com um registo histórico das

/RMD2QOLQHwww.mouraplas.com
(PDLO mouraplas@mouraplas.com
(QFRPHQGDV289 793 077
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Ü'LVSRPRVGHXPDOLQKDGH
Limpeza Industrial, Linha
Auto-Industrial e Linha Ceras.
'HVFDUWiYHLVHPSDSHOH
SOiVWLFRXVRGRPpVWLFR
XVRVDQLWiULRSDSHO
KLJLpQLFRURORVGHFR]LQKD
guardanapos, lenços de
bolso, toalhas de mesa,
HPEDODJHQVGHSOiVWLFR
e papel, impressão e
publicidade; produtos
de manutenção, higiene
e llimpeza; batas, luvas
e aaventais; produtos de
embalagem linha Take Away.
emb

Distribuidor de produtos
alimentares gourmet,
gama diversificada para
hotel, restaurante,
spa, e outros pontos
de venda.

www.anamac.com
E-mail: marketing@anamac.com
Tel: 220 990 598 / 919 811 019

Ü)DEULFDPRVRVVDFRVGHSDSHO
Ü)
“Easy Bag” e distribuímos a
“Ea
prestigiada marca “Colhogar”.
pre
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Ü&RP«UFLRSRUJURVVR
de produtos e artigos de
DOWDURWD©¥RQDHotelaria,
Restauração e Escritório
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