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CIN aposta no atendimento ao cliente 

Mais e melhor na renovada loja CIN Vetejo 

 

CIN, a marca portuguesa e líder no mercado ibérico de tintas e vernizes, acaba de 

remodelar a sua loja Vetejo, na Expo em Lisboa, que surge agora mais ampla e com uma 

maior capacidade de armazenamento.  

Sendo a satisfação do consumidor um dos principais focos da CIN, a renovada loja 

apresenta agora uma 

maior zona dedicada à 

selecção e escolha de 

cor, espaço de 

armazenamento mais 

amplo e melhor e 

maior área para 

atendimento aos 

clientes. Com mais de 

800 metros quadrados de área útil, lugares e parque de estacionamento exclusivos, esta 

loja tem uma das mais alargadas oferta de produtos e acessórios para todo o tipo de 

trabalho de pintura, incluindo produtos industriais, tintas para pavimentos e máquinas 

de pintura. 

Alinhada com a preocupação cada vez mais atenta aos consumidores mais exigentes, a 

CIN alargou o horário de atendimento da loja Vetejo, disponibilizando mais 5 horas 

semanais. Desde Maio do corrente ano, a loja abre portas às 7h da manhã, privilegiando 

assim o público profissional. 

COMUNICADO À IMPRENSA 

 4 de Novembro de 2019 

 

mailto:rita.santiago@lift.com.pt
mailto:ana.miguel@lift.com.pt


 

Para mais informações contacte: Lift Consulting | 214 666 500 

 

Rita Santiago | 91 865 51 25 | rita.santiago@lift.com.pt 

Ana Miguel | 93 484 74 94 | ana.miguel@lift.com.pt 

A CIN mantém em curso um ambicioso plano de renovação dos pontos de venda 

existentes assim como de abertura de novas lojas, com o objectivo de promover a 

proximidade com os clientes e gerar maior envolvimento com a marca. 

De Norte a Sul do país, a CIN dispõe de 75 lojas com uma vasta gama de produtos e 

serviços disponíveis para todos os tipos de projectos. 

 

 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península Ibérica. 

Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante europeu de 

tintas* e o 48º a nível mundial**. 

A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), 

contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, 

Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa Central, 

América Latina e África. 

 

Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 

* European Coatings Journal, Maio de 2019 

** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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