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“A companhia move-se
a pensar no cliente.” Com-
panhia, essa, Grupo Sonae
Hipermercados. As palavras
são do director, da mais
recente loja do grupo, «Con-
tinente Arrábida», João
Teixeira.

O novo Continente Arrá-
bida está perto de todos; tu-
do está ao alcance de todos
os clientes na nova loja.

Rapidez de atendimento,
comodidade, simpatia, ama-
bilidade são palavras-chave
de João Teixeira postas em
prática dia-a-dia por um uni-
verso de 320 colaboradores.

Agora, entremos no Con-
tinente Arrábida como que a
fazer compras, mas com o
privilégio acrescido de ter-
mos por cicerone João Tei-
xeira. E podemos chegar de
vários pontos, seja de Gaia,
Porto ou cidades vizinhas “a
localização desta loja é
ímpar, as acessibilidades
não podiam ser melho-
res”, começa por destacar
o director da loja.

Conhecedor do desen-
volvimento do município de
Gaia nos últimos anos e or-
gulhoso de aqui residir, su-
gere mesmo: “toda a re-
modelação da orla marí-
tima, os percursos pe-
donais que foram criados
«a dois passos daqui»,
permitem que uma famí-
lia, por exemplo, saia de
casa faça uma caminhada

Continente ArrábidaContinente ArrábidaContinente ArrábidaContinente ArrábidaContinente Arrábida
compras um prazer e não
uma «chatice» de final do
dia ou fim-de-semana”.

Na loja, os clientes cir-
culam em corredores muito
amplos, nada de «esbarrar»
com os carrinhos de com-
pras aqui ou ali. Assim que
se entra tem-se uma pers-
pectiva dos produtos à dis-
posição, os espaços de ex-
posição foram criados com
esse objectivo – mostrar e
não «esconder»; aqui tudo
é para o cliente, este per-
cebe de imediato onde está
o que procura e ainda fica
com tempo e disposição pa-
ra uma «volta», por toda a
loja, de facto, muito convida-
tiva.

Os clientes seniores ou,
quem sabe, alguém com di-
ficuldade temporária de mo-
bilidade, não tem que se
preocupar; pode entrar no
Continente Arrábida, olhar,
comprar e, à medida que se
for sentindo cansado, aqui e
ali, uns bancos de madeira
convidam ao descanso, re-
temperadas as energias,
prontos para mais umas vol-
tas; se por acaso até já co-
mia alguma coisa, há ali
mesmo o cantinho «Bom
Momento», com várias op-
ções ao nível de café e
snack.

Bem pode dizer-se que,
na preparação desta loja, tu-
do foi pensado ao pormenor,
à medida que João Teixeira

no «calçadão», suba cá
acima para fazer as com-
pras; graças ao novo de
«take away», levar a sua
refeição pronta para casa.
Tem a vida facilitada o
que torna o acto de fazer

apontava exemplos: “quan-
tos clientes entram aqui
com a ideia de levarem
um ou dois produtos, não
pegam no cesto à entrada
porque acham que não
vão precisar, mas lá aca-

Continente Arrábida, um  supermercado modelado a pensar no bem estar do cliente...prático e confortável...

A área dos queijos, uma vasta variedade e qualidade...

Na área da gastronomia, o serviço «Take Away» comida confeccionada pronta a levar para casa...

...na área viva, uma diversidade de produtos...


