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QUEM É A ATHENAS?
A ATHENAS, é uma Mediadora Profissional de Seguros independente, organizada,
tecnologicamente evoluída e com os objectivos e projectos para o futuro bem
definidos.
A nossa atividade teve início no ano de 2001 e encontramo-nos sedeados no centro
de Lisboa, estamos no entanto presentes em todo o território nacional através dos
nossos consultores.
Financeiramente estável, a ATHENAS em tido a especial preocupação e a
capacidade de fazer evoluir todos os projetos em que estrategicamente tem
apostado, de uma forma autónoma, com investimento próprio e sem qualquer tipo de
apoio da banca ou de terceiros.
A ATHENAS, também já se encontra presente Internacionalmente em vários países,
desde 2013.
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O QUE FAZEMOS?
Tradicionalmente, angariamos e gerimos carteiras de Seguros, analisamos
necessidades, preocupações e propomos as soluções, organizamos e gerimos os
processos, melhoramos garantias, reduzimos custos e aumentamos o tempo
disponível a Particulares e Empresas.
Estrategicamente a ATHENAS tem vindo a trabalhar nichos de mercado,
especializando-se em diferentes tipos de Seguros, desenvolvendo projetos com
soluções sempre assentes numa base de distribuição inovadora, tecnologicamente
evoluída e superiormente apoiada em termos técnico comerciais, por toda a equipa
de profissionais que compõem os quadros da nossa Empresa.
Esta estratégia iniciou-se à cerca de quatro anos com a exploração dos Seguros de
Mercadorias Transportadas e consequente criação da marca AWTRANS, sendo que
neste momento trata-se já de um projeto Internacional.
Em 2013, a criação da AMPARTNERS, mais um projeto inovador, global, que se
iniciou com o desenvolvimento e distribuição de um novo produto, o primeiro Seguro
de Danos Próprios para Bicicletas a ser comercializado em Portugal e que está a ser
trabalhado em regime de exclusividade com uma Seguradora Internacional. No
entanto este projecto não termina aqui, pois continuará a evoluir com produtos
exclusivos ou de elevado interesse social.
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A EQUIPA ATHENAS
Os nossos quadros são compostos por profissionais motivados e altamente
dedicados, que trabalham diariamente com o único objetivo de prestar um serviço de
excelência a todos os nossos Clientes e Parceiros de negócio.
Na ATHENAS gostamos do que fazemos, por isso para nós os clientes, são pessoas,
não são números!

OS NOSSOS OBJECTIVOS
Trabalharmos o Mercado Nacional e Internacional, mantendo o mesmo pensamento, o
de sermos diferentes na forma como gerimos os negócios que nos propomos
desenvolver e ganhar o reconhecimento pela qualidade do serviço que prestamos.
A ideia central será a de continuarmos, a afirmarmo-nos como empresa de referência,
a Trabalhar, a Inovar e a Crescer nas várias frentes em que nos encontramos
estrategicamente envolvidos, sempre controladamente e com a perfeita consciência
de que temos que ser todos os dias mais e melhores, para cada Cliente, Parceiro e
inclusivamente para o próprio Mercado, é esta a nossa promessa, uma vez que é esta
a nossa visão.
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AS NOSSAS MARCAS
Desde o início da constituição da ATHENAS como empresa, que ficou traçado como
um dos objetivos principais, o de nos afirmarmos como uma referencia no mercado
Segurador e o de conseguirmos ser uma marca reconhecida pela organização,
qualidade e inovação.
Assim a marca ATHENAS foi desenvolvida, trabalhada, alimentada e é hoje já uma
realidade que, não se traduz apenas num reflexo para o exterior, mas também para
nós próprios. A força que esta nos transmite diariamente, que faz com que tenhamos
sempre uma vontade inquestionável em nos superarmos.
Com a evolução do negócio e a criação de novos projetos, outras marcas nasceram
e se encontram também elas em fase de crescimento e de afirmação.
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AS SEGURADORAS COM QUEM TRABALHAMOS
Para a ATHENAS, a única forma de existir um desempenho de qualidade,
independente e isento, é o facto de sermos uma Empresa Multi Seguradora. Só assim
temos a certeza de recomendar com um conhecimento superior, apenas a melhor
Seguradora ou os melhores Produtos, em cada situação e para cada Cliente.
Agora as Seguradoras onde confiamos os Bens, Responsabilidades e as Vidas dos
nossos Clientes e com quem desenvolvemos um trabalho profissional e diário.

As nossas Seguradoras:
______________________
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NOVAS PARCERIAS, NOVOS PROJECTOS
De acordo com a filosofia da Empresa, na procura permanente mas criteriosa de
novos projetos, aliado ainda à vontade enorme que temos de constante evolução,
encontramo-nos disponíveis para a nível Nacional ou Internacional, estudar a
viabilidade de:
- Com o Mercado Segurador, analisar em regime de exclusividade ou através de
modelos mistos, a implementação e exploração de novos e diferenciadores Seguros,
Produtos ou Serviços.
- Com o Canal da Mediação e restantes Agentes do Mercado, estudar parcerias
estratégicas com vista a desenvolvimentos e exploração de novos e diferenciadores
Seguros, Produtos ou Serviços.
- De trabalhar em Co-Mediação, determinados Nichos ou Negócios.
- Aquisição ou Gestão de Carteiras de Profissionais Seguros ou até Empresas de
Mediação.
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O QUE LHE PROPOMOS?
- Que fale conosco, que nos confie os seus Bens Seguráveis e comprove a nossa
capacidade de satisfazer as suas necessidades.
- Que nos deixe ajudar a proteger a sua Vida e a dos seus.
- Que seja nosso Parceiro nos vários Projectos que nos encontramos a desenvolver.
- Que nos proponha Parcerias tanto a nível Nacional como Internacional e onde
realmente possamos ser uma mais valia.
-Que se for Profissional de Seguros, tenha uma Carteira que quer alienar ou entregar
para Gestão ou Exploração, nos procure, para juntamente tentarmos conseguir
a melhor solução para aquilo que precisa.
- Que pense na ATHENAS como uma Empresa séria, profissional, que trabalha e dá
o máximo para enfrentar o presente, mas que quer continuar a evoluir e que o pretende
fazer não sozinha, mas sim juntamente consigo, pois temos a certeza de que juntos
o caminho será melhor e mais fácil.
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VANTAGENS DA ATHENAS
- Empresa Inovadora, Independente, Madura e com o Futuro bem definido.
- Tem nos seus quadros uma Equipa muito Profissional e Experiente.
- Tecnologicamente Evoluída e com capacidade para desenvolver Ferramentas próprias.
- Empresa Digital e com Superior Organização dos Processos.
- Garante uma elevada capacidade de Acompanhamento e Resposta.
- Empresa Especialista no Ramo das Mercadorias Transportadas.
- Com experiência Internacional.
- Financeiramente estável, evoluí com Capitais Próprios.
- Gosta de Trabalhar e de aceitar novos Desafios.
- Empresa com Ética e que cumpre o que se propõem fazer.
Resumindo, permitimo-nos dizer que a ATHENAS é o Parceiro ideal para:
… gerir a sua Carteira de Seguros e ou a Carteira de Seguros da sua Empresa.
… gerir Carteiras de Profissionais de Seguros.

… fazer desenvolver Parcerias de sucesso, a qualquer nível e com qualquer tipo de
Entidade (Seguradoras, Canal Mediação e outros Agentes do Mercado), tanto a
nível Nacional como Internacional.
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O NOSSO SONHO
Na ATHENAS sonhamos sempre com o objetivo de que é possível chegar mais longe
e esforçamo-nos para que esse sonho se torne uma realidade. Como resultado e
passo a passo, temos conseguido transformar o sonho em realidade, o que nos faz
querer sonhar e trabalhar cada vez mais e melhor...
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“Ser diferentes é a nossa grande paixão”

Seja um Cliente ou Parceiro Profissional

“ATHENAS”
e testemunhe a diferença…
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ARE YOU READY?
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Nós estamos prontos, contacte-nos!

Rua do Salitre, 189 B
1250-199 LISBOA
PORTUGAL
Tel. (+351) 218 810 140
Email geral@athenas.pt
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