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Novo layout e novos serviços  

Lojas Optimus reabrem ao público com nova imagem 
 
 
A Optimus acaba de reabrir as primeiras 30 lojas depois de um processo de remodelação da sua rede 

de lojas com vista à actualização da imagem da marca e à implementação de um conjunto de 

melhorias funcionais. Este forte investimento colocará a Optimus mais próximo dos seus 2 milhões de 

clientes e criará condições para a prestação de um melhor serviço. 

 

Ao nível da imagem, foi feita uma opção por tons claros e elementos transparentes. As paredes 

revestidas com imagens simples, dinâmicas e humanizadas, criam um ambiente original e de 

proximidade. A iluminação realça estas opções e contribui para dar uma sensação de amplitude e 

continuidade aos espaços. 

 

Foram também desenvolvidos elementos expositores que facilitam o contacto dos clientes com a 

gama de terminais disponíveis no mercado, de forma mais simples e organizada, procurando facilitar 

o processo de escolha do telemóvel mais adequado ás necessidades específicas de cada segmento. 

 

Em todas estas lojas a Optimus continua a disponibilizar o pagamento de facturas e a realização de 

recarregamento, agora com maior comodidade. Também a “Mudança Fácil de Número” fará parte dos 

serviços prestados. Este é um serviço inovador que visa facilitar a mudança para a rede Optimus, ao 

permitir que os novos clientes informem, através de uma única mensagem, gratuitamente, os seus 

contactos sobre o novo número Optimus . 

 

Hoje foi a reabertura da loja do Colombo que, em Lisboa, se junta à loja da Av. de Roma, Fórum 

Almada e Amoreiras Shopping. Paralelamente a Optimus abriu hoje a sua primeira loja Oficial no 

centro de Cascais (Alameda dos Combatentes da Grande Guerra) reforçando assim a sua presença 

neste Concelho. 

 

Com a reabertura destas lojas a Optimus, potencia o lançamento do Mega Total – o principal produto 

da sua oferta de Natal. Este tarifário é uma clara aposta na simplicidade e transparência para os 

Clientes, permitindo poupanças significativas para Clientes de qualquer rede ao apresentar uma tarifa 

de 20 cêntimos para qualquer rede e a qualquer hora. 

 

O Mundo Assim é Optimus. 


