TECHNICAL MATERIALS FOR SAFETY AND FASHION IS OUR BUSINESSES.

Cliente Inforap há 23 anos
A nossa parceria
É com muita sa sfação que divulgámos a
nossa parceria com a Promocompo.
A cooperação desenvolvida ao longo de 23
anos é mo vo de orgulho para a nossa
equipa e reforça a nossa mo vação para
con nuarmos a corresponder às
necessidades e expeta vas, contribuindo
assim para o desejado sucesso
empresarial!

O projeto
1998: Implementação do ERP SGIX,
baseado em sistemas UNIX e base de
dados INFORMIX.

Iniciamos a a vidade em 1981, com o obje vo principal de fornecer as diversas
matérias primas para a indústria de calçado, marroquinaria, estofos e outras
industrias similares.
Além das marcas que a PROMOCOMPO representa em Portugal, cria e desenvolve
vários componentes técnicos e de moda, para os diferentes pos de calçado sejam
de uso geral, uso militar segurança, proﬁssionais, como também para marroquinaria
e estofos.
Estamos presentes no mercado nacional, e no mercado internacional para onde
exportamos, componentes fabricados ou acabados em Portugal.
Garan mos a qualidade dos nossos produtos através de testes que realizamos
periodicamente em laboratórios credenciados nacional e internacionalmente CTCP e
SATRA dos quais somos associados.
ÁREAS DE NEGÓCIO
Ø Componentes para calçado, marroquinaria, estofos, etc..
Ø Colas termoplás cas em pó e granuladas
Ø Tapetes para máquinas de corte automá co
Ø Tecidos não tecidos (PA/PP/PES)
Ø Tecidos técnicos para as áreas militar e segurança (PA/PES)
MERCADOS

2012: Migração para o ERP VisualSGIX,
baseado em tecnologias Microso ,
Windows Server, SQL Server e
Terminal Services.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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África do Sul
Brasil, Bósnia Herzegovina
Colômbia
Coreia do Sul
Equador
Eslováquia

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Espanha
França
Japão
Marrocos
Polónia
Portugal

Ø
Ø
Ø
Ø

Rússia
Turquia
Ucrânia
Zimbabwe

NASCEMOS EM PORTUGAL, NAVEGAMOS PELO MUNDO
Gestão
de
Subcontratação

Gestão
de
Produção

Gestão de
Compras e
Armazéns

Gestão
Contabilistica
e ﬁnanceira

Testemunho do cliente

Gestão de
Recursos
Humanos

Gestão
Comercial

Inforap - Aplicações de Informática Lda

Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma
única pessoa, é sim por uma equipa.
A Inforap durante estes 23 anos como nosso parceiro, também
faz parte desta equipa.
No trabalho em equipa, só tem uma forma de fazer um resultado
excelente: é fazermos juntos
Muito Obrigado Inforap.
PROMOCOMPO TEAM

inforap@inforap.pt

253 691 577

