
Apresentação corporativa 2022



Resumo da Apresentação
Acerca da Norvil

Produtos e serviços

Projetos

Metodologia Serviço Premium

Porquê Norvil

A Nossa Equipa

Clientes

Contatos



Confecções em vários países.
Damos trabalho a mais de 1000
pessoas.

Realizamos projetos em
vários países.

Contamos com 5.000 m2 de
Instalações em Gijón,
(Asturias).

Capacidade para fabricar 1
milhão de peças por ano.

Softwares ERP e de moda que
nos permitem realizar projetos
totalmente personalizados.

Esta é a nossa pequena grande história. A de uma empresa familiar que inicia o seu percurso em 1980 com uma pequena coleção de camisas
de trabalho e que, graças ao esforço diário e muito entusiasmo, se converteu em:

Acerca da Norvil

Uma empresa de referência em design e fabrico de uniformes de imagem

E como uma imagem vale mais que mil palavras, convidamos-te a ver o nosso vídeo corporativo

https://youtu.be/iw2V6CUGyfQ
https://youtu.be/iw2V6CUGyfQ
https://youtu.be/iw2V6CUGyfQ


Providenciamos uniformes totalmente personalizados.
Somos flexíveis na procura de tecidos e designs complexos.
Tornamos os uniformes de sonho dos nossos clientes em realidade.

Porque o ajudamos a transmitir a sua imagem
de marca e a criar orgulho e sentido de
pertença na sua equipa.

Porquê Norvil



Porquê
Norvil

Pela nossa experiência e serviço.
40 anos a realizar projetospara uma ampla variedade desetores e países.
Colocamos à sua disposição uma equipa
Proximidade: Um diretor deprojeto irá acompanhá-lodurante todo o
processo.
Serviço pós-venda: o nosso serviço não acaba ao finalizar o projeto, nuestro
servicio no acaba al finalizar el proyecto, apostamos em relações a longo
prazo.
Somos um dos poucos fornecedores com capacidade de garantir um serviço
integral ao nível dos uniformes.



Só utilizamos tecidos que garantem a durabilidade e qualidade
das nossas peças, e tecidos elásticos que favorecem o conforto.
Oferecemos materiais inovadores, com acabamentos de acordo
com as suas necessidades: anti-lixívia, anti-bacteriano,
repelente a liquidos. Adecisão é sua.
Uniformes personalizados ou de stock. A decisão é sua.
Modelos pensados para todo o tipo de tamanhos, o conforto da
sua equipa vem em primeiro lugar.
De acordo com a nossa política de RSC, dispomos de uma
coleção de uniformes sustentáveis (tecidos reciclados e
orgânicos).

Porquê Norvil

Pelos nossos produtos.



Conte-nos a sua ideia.
Personalíze com o seu logótipo + as suas
colores + tecidos + modelos exclusivos.
Enviamos –lhe várias propostas até que se sinta
feliz com resultado.
Possibilidade de fazer protótipos.
Tempo de entrega: Depende da magnitude do
projeto.
Pedido min: Sob consulta.

Serviçio PREMIUM
Não passarás despercebido

Os nossos produtos e serviços

Escolha um modelo do nosso
catálogo.
Personalize com o seu logótipo.
Tempo de entrega: 2 - 3
semanas.
Pedido min: 25 unidades.

Serviçio Básico
O seu logótipo diz muito

sobre si

Escolha um modelo do nosso
catálogo
Personalize com o seu logótipo
+ as suas cores + uma gama de
tecidos
Tempo entrega: 3 - 4 semanas.
Pedido min: 75 unidades.

Serviçio Plus
Cores que falam

da sua marca

Grande variedade e
disponibilidade imediata.
Sem quantidade mínima.
Facilidades de compra: acesso
a plataforma online.

Produtos de catálogo
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A nossa metodologia Serviço PREMIUM
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3. Orçamento

e nível de serviço
5. Gestão de pedidos

2. Criamos 4. Amostras

LA base para um serviço premiu é
falar consigo e ouvi-lo,
para posteriormente converter as
suas ideias no “seu projeto de
uniformes totalmente personalizado".
Não sabe por onde começar?, não se
preocupe, nós tratamos de tudo.

No momento em que a nossa
visão do projeto seja unânime ,
preparamos um orçamento
detalhado sem qualquer
compromisso.

O nosso assistente comercial
colocará à sua disposição uma
série de documentos que
facilitarão a identificação de
referências e a gestão dos
pedidos.
Também há a opção de conetar

o seu ERP com o nosso,
mediante um software de
integração de dados.
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Começa a magia dentro da
Norvil, é o momento de
transformar as suas deias
em designs. Enviamos-lhe
dossiers com propostas,
tendo em conta as suas
ideias e com o nosso know-
how, oferecemos-lhe os
materiais mais adequados
para cada posto de trabalho.

Na nossa confecção
dispomos de uma linha
exclusivamente dedicada ao
fabrico de protótipos.
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6. Fabricação

A nossa metodologia Serviço PREMIUM

8. Serviço post venta

7. Envio 9. A melhor parte:
Sinta o seu uniforme, desfrute.

MASS CUSTOMIZATION, a
combinação de o ADN de um
alfaiate com a industrialização
dos processos produtivos,
sempre apoiados pela tecnologia
mais avançada.

O projeto só termina quando
sabemos que você está satisfeito
com o resultado. Promovemos
relacionamentos de longo prazo
com nossos clientes.

Não importa onde esteja.
A partir das nossas
instalações, enviamos para
todo o mundo.

Haz que tu equipo se enamore de él y, si
quieres, compártelo con nosotros.



Conheça a equipa
Multidisciplinar

Os criadores das suas deias.
Formado por estilistas de moda,
design gráfico, modelistas e
staff técnico.

Autênticos Maestros.
Compreendem e antecipam as
suas necessidades, coordenam
toda a equipa para entregar o seu
projeto a tempo. Atendem-no em
três idiomas.

Equipa de Corte
e Confecção

Cosem sonhos em tempo
recorde. Dali, vemos sair
autênticas obras de arte.

Equipa de Armazém
e Logística
Pode estar seguro que a sua
encomenda chegará a
qualquer parte do mundo.

Equipa de produto

Equipa Comercial



Inspire-se em alguns dos nossos

projetos exclusivos

















Confiam em nós:



Ainda não se decidiu?
Propomos o seguinte

Nosso website
Inspire-se

Surpreenda-se
Veja os nossos catálogos

www.norvilsa.com

Siga-nos para ver modelos, novas
coleções, novidades e etc.

Subscreva o nosso canal para conhecer
a nossa empresa por dentro.

https://www.youtube.com/channel/UC8MJ7YyM1MShmiS6j0KRX7Q
https://www.facebook.com/norvilsa
https://www.instagram.com/norvil_sa/
https://www.linkedin.com/company/norvil
http://www.norvilsa.com/pt


Entre em contato
Morada

Pol. Ind. Mora - Garay. C/ Marie Curie 6 - 8.
33211. Gijón - Asturias. España

Telefono
+34 985 309 825 (internacional)

E - mail
international@norvilsa.com



Obrigado pela sua atenção.
Estamos desejosos por trabalhar consigo.


