Exmos., Senhor…
As MPMEs
“Luanda Angola”

N/Ref.:C382307/ADOCGL2020
Assunto: Apresentação OIMELIGA – Comércio Geral, Limitada.
A OIMELIGA, Lda., é uma empresa com capital privado e de direitos angolano Com um
grupo de vários serviços, vocacionada para a área de comércio geral, importação e
exportação, construção civil, prestação de serviços em informática, energia renovável
(energia solar, Painéis, baterias, controlador, cabos, armários, etc.), publicidades
luminosas (outdoor), serviços eléctricos, utilização: residências, Hospitais, Escolas, Bancos,
Empresas, Agricultura, etc.
Contando com uma vasta experiência de 12 anos em Angola, orgulhamo-nos de ser uma
empresa dinâmica com um elevado profissionalismo, contando nos nossos quadros com
técnicos de exigências que executam e orientam as equipas dimensionadas caso a caso.
A nossa missão é sermos a solução para os nossos clientes garantindo qualidade,
confiança e satisfação, apresentando as soluções mais inovadoras e economicamente
mais vantajosas, com o cumprimento dos prazos planeados respondendo adequada e
atempadamente aos desafios e exigências que nos são colocados.
Estamos na linha da frente da definição de venda de diversos produtos online
brevemente em www.todosemum.com, http://www.oimeliga.co.ao/, equipamentos
tecnológicos entre outros, acreditamos na mudança e apostamos constantemente na
inovação. Temo-nos vindo, igualmente, a afirmar e diferenciar através dos nossos
tarifários, disponibilizando aos Clientes os planos de preços mais transparentes e
competitivos do mercado. Ao nível das vendas de produtos diversos online, por exemplo,
transpomos para o Cliente as grandes vantagens de sermos um revendedor de produtos
ao cliente final global.
A sua satisfação é a nossa prioridade. Tenha a sua disposição os nossos anos de
experiência no mercado e a nossa equipe especializada, cuja competência é
reconhecida nacionalmente.
Sem mais assunto, ficamos grato pela vossa boa atenção, não hesite em nos contactar
para qualquer esclarecimento.
ESCREVEMOS-VOS COM ELEVADA ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.
Pela direção
Agostinho Etiambulo
923406371/912202863

Contactos: +244 222 000 331, Fax: 222 000 334 *
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