SABSEG Seguros abre escritório em São João da Madeira

Decorreu hoje, dia 17 de maio, a inauguração do escritório da SABSEG em São João da Madeira e
contou com as presenças de Fernando Araújo e Inácio Sousa, Administradores da SABSEG, Luís
Fontes, Responsável pelo escritório, e Hugo Carvalho, Gestor de Clientes.

Dando continuidade à sua estratégia de expansão, a SABSEG inaugurou hoje mais um escritório no
Norte do país, reforçando, assim, a sua presença física e complementando a capilaridade da rede já
existente.
Com ambição de continuar a crescer em dimensão e profissionalismo, a abertura deste escritório
da SABSEG reflete a sua procura em atingir níveis de serviço que retratem, de forma clara, a
preferência que tem obtido junto de todos os clientes e parceiros.
Com o mote ‘’consigo em todos os momentos da sua vida’’, a SABSEG tem vindo a apostar na
proximidade e na relação com todos os seus clientes, acompanhando cada um de forma única e
personalizada e garantindo o seu bem-estar e segurança.
Assim, com a aposta neste novo escritório, a SABSEG dá mais um passo importante no sentido do
alargamento da sua rede de espaços.
Visite já o novo escritório na Rua Durbalino Laranjeira nº 56 R/C, 3700-108, São João da Madeira.

SOBRE A SABSEG
A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes
particulares e empresariais.
Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 300 colaboradores, a SABSEG possui 30
escritórios e está presente em quatro países e três continentes.
A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e internacionais)
a operar em Portugal.
Contacto para imprensa:
Departamento de Comunicação e Marketing | marketing@sabseg.pt |

