SÉRGIO AZEVEDO MANAGING PARTNER DA STREAMROAD

TIC
como ninguém”

“Conhecemos
o mercado das

Define-se como o parceiro de marketing e
comunicação dos fabricantes e das empresas do
canal de distribuição e suporta-se no conhecimento
de mais de 25 anos do mercado das TIC para
proporcionar as ferramentas certas aos seus clientes

QUEM É A STREAMROAD?
Somos uma empresa que presta
soluções de marketing e vendas em
outsourcing, posicionando-se como
uma agência especialista no setor
das TIC. Neste setor, temos um vasto
conhecimento do mercado com mais
de 25 anos e as ferramentas certas
para ajudar os nossos clientes a atingir
os seus objetivos de negócio.
O QUE DISTINGUE A STREAMROAD
DA SUA CONCORRÊNCIA?
Logo para começar, o nosso profundo
conhecimento desta indústria, uma
mais-valia na análise e diagnóstico
das solicitações dos nossos clientes,
permitindo-nos desenhar e desenvolver
planos de ação e definir fatores críticos
fundamentais para o seu sucesso.
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
VALÊNCIAS DA STREAMROAD?
Oferecemos um vasto leque de
serviços e soluções em outsourcing
para que as empresas do sector das

TIC obtenham, numa só agência,
uma elevada satisfação num raio de
serviços flexíveis e eficientes a 360°.
CONSIDERA QUE EM TEMPOS
DE RETRAÇÃO ECONÓMICA
É AINDA MAIS OPORTUNO
APOSTAR NAS FERRAMENTAS DE
MARKETING PARA CRESCER?
Sem dúvida. Acreditamos que é
exatamente nestas alturas que se
deve apostar mais no marketing e,
para isso, estamos hoje preparados
para oferecer serviços avançados que
maximizam as vendas, orientados para
os atuais desafios do nosso mercado.
QUE PROJETOS DESTACARIA
COMO SENDO DE RELEVO PARA O
CRESCIMENTO DA EMPRESA?
Recentemente, apostámos na
comunicação à imprensa, constituindo
uma agência de PR, a Adding Value,
para responder a necessidades que
identificámos junto dos nossos
clientes. Além disso, iremos reforçar

estamos hoje preparados
para oferecer serviços
avançados que maximizam
as vendas, orientados
para os atuais desafios
do nosso mercado

a nossa estratégia de parcerias
internacionais, com destaque para o
mercado espanhol. Embora já hoje
exista atividade em Espanha, através
de um parceiro de negócios, queremos
apostar em força neste mercado em
2017 com a abertura de uma filial em
Madrid ou a compra/fusão de outra
empresa já existente. Estamos neste
momento a analisar as várias opções.

