
  

 

Começamos o ano com uma palavra de esperança: não desista, o esforço compensa! 

Depois de um ano difícil (como para todos nós), a Querer Além conseguiu crescer 750% em Dez-20 / Jan-21, ao ganhar - de 

uma assentada! - vários novos clientes de diversos sectores. Estamos agora a trabalhar produtos alimentares, bebidas 

alcoólicas, comércio a retalho, moda, decoração, animais de estimação, formação, coaching e sistemas de automação...pelo 

menos até há 1 minuto atrás (a lista pode já ter crescido!). 

Exemplos do que fazemos? 

• Preparamos os novos websites com loja online de Charme Della, Criações Geniais, Jográ Decorações, Loja em 

Conta, Silver Reef Shop, XL Modas e temos a Sales4Human em construção. 

• Temos mais uma encomenda de 10 Lojas Online a caminho. 

• Ajudamos os empresários a fazer escolhas estratégicas: para quem vender e para quem NÃO vender; a que preço 

vender e a que preço NÃO vender (por exemplo); como ter coerência na oferta e na comunicação. 

• Asseguramos a divulgação dos negócios, tanto individualmente (nos mercados B2B) como online. 

• Prestamos serviços de representação comercial e angariação de clientes. 

 

O que nos diferencia? 

A Querer Além é a primeira agência em Portugal a oferecer serviços integrados de Marketing, Comunicação e Vendas.  

Temos 3 grandes especialidades orientadas para concretizar negócios, desde a definição da oferta e da escolha dos 

mercados, à divulgação dos seus produtos e ao fecho das suas vendas: 

• Estratégia e Planeamento 

• Comunicação 

• Representação Comercial 

 

https://charmedella.pt/home/
https://criacoesgeniais.pt/
https://loja.andreda.net/
https://lojaemconta.pt/home
https://lojaemconta.pt/home
https://silverreefshop.pt/home/
https://xlmodasabrigada.pt/home/
https://sales4human.pt/


 

Vamos além de aconselhar: fazemos por si. 

Não nos limitamos à comunicação: pomo-nos em campo e angariamos clientes.  

Por isso, não representamos um custo: trazemos-lhe retorno visível. 

 

Feito por nós, fica feito. Pessoalmente.  

Conheça a Querer Além 

 

Contacte a Querer Além 
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