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 NOTÍCIAS 

C hama-se Norauto Shop. É um novo 
c onc e ito de s e nvolv ido p e l a No -
rauto em Por tuga l , que v isa u ma 
m a i o r  a p r o x i m a ç ã o  a o  c l i e n -

te por pa r te desta rede de centros auto.  
A relação de proximidade ao cliente é para 
os responsáveis da Norauto um desígnio. O 
aparecimento da Norauto Shop, em agosto 
passado, é apenas o quarto passo recente 
dessa estratégia. O pri mei ro conceito no 
“sentido de facilitar a vida do cliente” foi 
lançado no início de 2015, com o Norauto 
Drive (trazer e levar a carro a casa ou ao 
local de trabalho do cliente), o segundo foi a 
Oficina Móvel, depois foi a Linha Telefónica 
Norauto de Pneus e, agora, o Norauto Shop. 
Todos estes serviços são novos, sendo proje-
tos portugueses, sendo que alguns deles já es-
tão a ser replicados noutros países onde esta 
rede de centros auto também está presente. 
Quanto ao Norauto Shop foi intenção dos 
responsáveis da rede em Portugal estar pre-
sentes num grande centro comercial, neste 
caso o Sintra Retail Park, que tem um grande 
fluxo de pessoas, aproveitando o facto de 

ter próximo (a apenas 3 minutos) um centro 
auto (Sintra). Esta loja Norauto tem, entre 
outros objetivos, o de encaminhar os clien-
tes para a oficina podendo o cliente agendar 
neste espaço a manutenção do seu automó-
vel precisamente para a oficina de Sintra. 
Na curva de experiência que leva apenas 
doi s meses, os res pon sáve i s d a Norau-
to já identificaram que o perfil do cliente 
que v isita a Norauto Shop é d iferente do 
tradicional cliente dos centros auto, mais 
v i rado pa ra u m pú bl ico fem i n i no atra í-
do pre c i s a me nte p e lo c onc e ito de loj a .  
Por essa razão, também o perfil dos produtos 
que estão para venda nesta loja é um pouco 
diferente do que acontece nas lojas associados 
às oficinas da Norauto, embora sem perder a 
matriz e o conceito tradicional da Norauto. A 
procura segue mais por produtos associa-
dos ao conforto e à conveniência, pelos que 
os produtos mais técnicos (como pastilhas 
de travão) não estão presentes na Norauto 
Shop. Porém, nesta loja podem ser adquiridos 
lubrificantes, lâmpadas, escovas, ferramen-
tas, anticongelantes, entre outros produtos. 

Logicamente que a decoração desta loja re-
mete muito os clientes para o conceito oficinal 
que a Norauto desenvolve, nos seus 22 centros 
auto espalhados pelo país. “Queremos, com 
estes novos conceitos, e agora com a Norauto 
Shop, facilitar a vida ao máximo ao nosso 
cliente no que se refere à manutenção do 
seu automóvel, tendo esta loja a mais valia 
de os clientes poderem fazer a marcação do 
serviço para a oficina de Sintra (ou outra) 
ou até para a Oficina Móvel”, refere Miguel 
Costa, Di retor de Ma rketi ng da Norauto. 
Apesa r de a inda esta r nu ma fase in icia l, 
existe a possibilidade da Norauto replicar 
este conceito a outras localizações, onde a 
Norauto Shop possa funcionar como satélite 
de uma oficina Norauto que esteja próxima. 
“Queremos inovar, tornando-nos também 
uma marca mais digital. Por exemplo, os ca-
tálogos em papel deram lugar a um catálogo 
digital que está presente em todas as lojas e 
em diferentes lugares das lojas. Isto também 
nos vai permitir oferecer outros serviços e, 
mais uma vez, estar mais próximo e informar 
melhor o cliente”, conclui Miguel Costa. 

Norauto apresenta novo conceito

Der „Designed  

to win“ Clip

A nossa tecnologia XTL® faz com que seja um vencedor para os seus clientes 
no serviço de mudança do óleo.

– Ofereça mais aos seus clientes: os óleos de motor com tecnologia XTL®, 
 mundialmente reconhecidos, são referência nos arranques mais facilitados, na efectiva  
 redução de consumo de combustível e na excelente resistência ao envelhecimento.
– Ofereça aos seus clientes a performance XTL®  
 comprovada na competição da equipa “Black Falcon” – vencedora nas 24 horas 
 do Nürburgring em 2013 e 2º lugar em 2014.
– Ofereça aos seus clientes qualidade de primeiro enchimento: óleos FUCHS 
 só disponíveis onde a qualidade original é realmente importante, ou seja, na oficina. 
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