il inforlider

A Inovar e fabricar software
para empresas

QUEM SOMOS ?
A Inforlider é uma empresa 100% portuguesa, com mais de 3 décadas, em sistema
de informação - nós garantimos a continuidade dos seus projectos.
A nossa equipa é composta por pessoas na área de atendimento a clientes/vendas, equipa técnica de assistência aos clientes de serviços contratados, equipa de
desenvolvimento de software e design.
Se quer trabalhar com uma empresa que pode criar qualquer solução de software
profissional ou personalizada, que não é uma intermediária em IT, que dá respostas efectivas com altos padrões de exigência e seriedade, então está no local
certo.

MISSÃO
Fornecer serviços e soluções
de excelência, que acrescentem valor.
O nosso foco principal é
sempre a satisfação dos
Clientes e os resultados.

VISÃO

VALORES

Ser uma referência a nível
nacional e internacional na
área IT, graças à criatividade,
empenho e inovação
que depositamos nos
nossos projectos.

. Rigor e Seriedade
. Empenho
. Qualidade
. Criatividade
. Inovação
. Credibilidade
. Flexibilidade

CRESCEMOS
CONSIGO

OS NOSSOS SERVIÇOS
Desenvolvimento
Desenvolvemos consigo a solução para atingir o
melhor resultado para si.

Assistência técnica
Conte connosco para resolver qualquer problema IT,
estamos sempre presentes.

Manutenção
Garantimos a continuidade dos seus projectos IT com
a nossa equipa profissional de apoio a clientes.

AJUDAMOS A SUA
EMPRESA A CRESCER

Qualidade e Ética
A Inforlider há mais de 30 anos que dá aos seus Clientes a
melhor garantia para a prossecução dos seus objetivos e
resultados financeiros com rigor e segurança.

.ESTABILIDADE
.CONFIANÇA
.FUTURO

Parceiros Tecnológicos
A Inforlíder ao longo dos anos tem-se associado sempre aos melhores
parceiros tecnológicos.

A CONFIANÇA ESTÁ NO CENTRO DE VALOR. ACTUALMENTE O MERCADO
TEM NECESSIDADE DE CONTAR COM PLAYERS DE CONFIANÇA.

INFORLIDER
EM
PORTUGAL

Os nossos clientes estão distribuídos por todo o território nacional
e Ilhas e em diversos ramos de negócio, a nossa experiência em
sistemas de informação de alto desempenho, permite-nos servir
clientes de pequena, média e grande dimensão, coloque-nos o
seu projecto, nós aceitamos sempre os desafios.

Não Somos Lider por Acaso

CONTACTOS
Inforlider em Portugal
Moreira da Maia, Porto
Centro Empresarial da Maia
Rua Eng. Frederico Ulrich, 3210, loja 77 Zona Industrial da Maia
4470-605 Moreira da Maia, Porto.
Tel: +351 22 947 55 23/4/5
Fax: +351 229471976

Visite-nos em
www.inforlider.com

il inforlider

