Investimento de cerca de 12 milhões de euros

Modelo contribui para o desenvolvimento de Barcelos
com a criação
de mais de 182 novos postos de trabalho e o novo
serviço “Compre e Siga”
A Sonae abre uma nova loja no dia 15 de Dezembro. O novo hipermercado Modelo,
localizado na cidade de Barcelos, Distrito de Braga, resulta do investimento de cerca de
12 milhões de euros e permite a criação de mais de 182 novos postos de trabalho. O
novo espaço é palco do lançamento do novo serviço “Compre e Siga”, nos
hipermercados Modelo.

Esta nova loja “traduz o empenho que temos em reforçar a nossa rede de
hipermercados em locais onde ainda não estamos presentes, para estarmos mais
próximos das populações. Ao abrirmos o Modelo em Barcelos sentimos estar a
apresentar uma forte proposta de valor à comunidade”, refere Miguel Osório, Director
de Marketing do Modelo.

O Modelo de Barcelos, a 110ª loja Modelo a nível nacional, conta com uma área de
venda de cerca de 3.800 m2 e com um espaço comercial reservado à Worten, Modalfa,
Well’s, Book.it e Bom Bocado.

Para facilitar e oferecer uma maior comodidade na compra, a loja Modelo de Barcelos
inaugura com uma novidade: o serviço “Compre e Siga”, uma facilidade que permitirá a
todos os clientes, com cartão cliente, registar as suas compras através de um scanner

de leitura de códigos de barras. Facilidade, rapidez e comodidade são as palavraschave deste novo serviço dos Hipermercados Modelo.

O bom desempenho ambiental é outra das fortes preocupações do Modelo, que ao
longo dos anos adoptou sempre as melhores práticas de gestão ambiental. O Modelo
de Barcelos não será excepção, onde se apostará na redução do consumo de energia,
de que destacamos a implementação de clarabóias do tipo Solartube, a regulação
automática do fluxo luminoso das lâmpadas, e a instalação de detectores de
movimento para iluminação de espaços de não permanência de pessoas. Tudo para
diminuir o consumo e aumentar a eficácia energética.

Dispõe ainda de equipamentos específicos para o controlo e redução dos consumos de
água, bem como para a correcta gestão de resíduos. Será ainda dotado, em fase
posterior, de um espaço denominado EcoModelo, que oferece aos seus clientes a
possibilidade de colocação selectiva de um conjunto variado de resíduos,
posteriormente encaminhados para reciclagem.

Na área social as preocupações do Modelo são uma constante. O Modelo oferece um
“Modelo de Parque” à comunidade local com o objectivo de reforçar os laços com a
população onde o novo hipermercado vai abrir, fomentando a prática de exercício físico
para todas as gerações. O ”Modelo de Parque” será composto por um Parque Sénior,
concebido a pensar nos mais idosos, em parceria com a Faculdade de Motricidade
Humana. O “Modelo de Parque” crescerá no Parque da Cidade e será o 35º parque a
ser criado a nível nacional.

No folheto de abertura da loja, válido de 15 de Dezembro a 26 de Dezembro, os
clientes poderão encontrar uma grande variedade de artigos com 50% de desconto em
cartão. Basta aderir ao cartão Modelo para ter acesso a todos estes descontos.

Concurso Fotografia: Proximidade com a comunidade local
Esta loja convida também todos os clientes a participarem no concurso de fotografia “A
nossa terra é a mais bonita de Portugal”. Os interessados devem aceder a
www.modelo.pt e enviar as suas fotografias cujo tema deve ser a cidade de Barcelos.
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