ALROCLEDI, Lda
Comércio & Prestação de serviços

Assunto: Carta de Apresentação

Excelências,
Queiram por obséquio, aceitar as nossas cordiais saudações
Vimos através desta, apresentar os nossos serviços e espelhar aquilo que são os
nossos objectivos e missão, como uma organização.
A sociedade ALROCLEDI – Comércio e prestação de serviços, Lda, com o NIF:
5000620785 é uma empresa de direito Angolano, fundada em Junho de 2020, sediada
em Luanda, distrito urbano do Camama, Chimbicado, travessa 1.
A ALROCLEDI é uma empresa constituída por técnicos qualificados e certficados,
que actuam em diversas áreas técnicas. O nosso objectivo é compreender as necessidades
dos clientes, fornecendo-lhes serviços que vão ao encontro das suas necessidades,
primando pelo maior grau de qualidade e satisfação do cliente.
A nossa principal missão é solidificar uma fiel parceria com os nossos clientes.
Pautando num excelente atendimento, resolvendo os problemas o mais rapidamente
possível. Levando soluções para cada atividade que desenvolvemos com qualidade,
segurança e menor custo possível.
A nossa proposta é oferecer aos nossos clientes um modelo contratual flexível e
sustentável. Proporcionando ao cliente contratar pacotes de serviços de acordo com suas
necessidades, gerando uma economia significativa quando equiparado com os preços
praticado pelo mercado atual.
Concretamente, actuamos no seguintes sectores: Informático; Frio e Climatização;
Hidráulica; Electrónica e telecomunicações; Eletricidade e Electromecânica.
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Informático
➢ Criação de sites institucionais;
➢ Criação lojas virtuais;
➢ Criação de software de gestão;
➢ Reparação de computadores (software e hardware);
➢ Montagem de APs (WLAN), Switches, VLANs, Roteamento, VPNs;
➢ Serviços de servidor windows;
➢ Webmail;
➢ Monitoramento;
➢ Serviços de TV corporativas & Lives.
Frio e Climatização
➢ Instalação e manutenção de Ar condicionados domésticos & industriais.

Hidráulica
➢ Rede de Canalização domésticas & industriais;
➢ Estruturação e manutenção de piscinas.

Electrónica e telecomunicações
➢ Estruturação e manutenção de redes de computadores;
➢ Estruturação e manutenção de redes de fibra ópticas;
➢ Cabeamento estruturado;
➢ Montagem e manutenção de antenas parabólicas e centrais de TV;
➢ Montagem de telefones IP;
➢ Montagem de câmaras de vigilância (bem como câmaras de vigilância IP).
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Eletricidade
➢ Instalação e manutenção de sistema eléctrico doméstico & industrial;
➢ Reparação e manutenção de geradores domésticos & industriais;
➢ Reparação de UPS;
➢ Reparação de eletrodomésticos;
➢ Montagem de cerca eléctrica.

Eletromecânica
➢ Montagem de fechadura electrónica;
➢ Montagem de portão automático.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, propostas e
exequíveis parcerias.
Subscrevemo-nos com toda estima e consideração, e ciente estamos, que a nossa
apresentação merecerá a sua preciosa atenção.
Agradecemos pela a sua atenção!
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