
A Cuidar do Bem-Estar dos Funcionários da sua Empresa  
Acordo “+ Saúde”

- Gostaria de proporcionar mais qualidade de vida aos seus funcionários?
- A sua empresa considera importante o estado de saúde dos seus funcionários?
- Considera importante o fácil acesso a medicamentos por parte dos seus funcionários e suas famílias? 
- Pretende aumentar a produtividade e assiduidade dos seus funcionários?

Desconto directo em todos os artigos da Farmácia Qualidade,
com pagamento a pronto (Opção A)

Desconto em folha de pagamento após 30 dias (Opção B)

Acesso a uma rede de Farmácias com horário alargado, além de
inúmeras ofertas e promoções todos os meses

Melhor relação preço/qualidade

Disponibilidade imediata de produtos

Melhor aconselhamento farmacêutico

Atendimento pro�ssional personalizado

Aumente o seu bem-estar e saúde, bem como o da sua família

O acordo “+ Saúde” é gratuito tanto para a empresa quanto para o 
colaborador, ou seja, não tem anuidade

Cartão gratuito para o titular

A empresa de�ne o plafond mensal individual para compra de cada 
colaborador

Desconto em todos os artigos disponíveis nas Farmácias Qualidade

Débito em folha de pagamento dos funcionários

Aumente os níveis de satisfação e produtividade dos seus
funcionários

www.farmaciaqualidade.com

ari.sanches@medtech-angola.com

/farmaciaqualidade

Onde estamos:

Para mais informações:

ABERTA  24h / 24h

Vantagens para a sua Empresa: Vantagens para os seus Funcionários:

Fundada em 1991, Farmácia Qualidade trabalha com o objectivo de proporcionar o bem-estar e saúde aos seus 
clientes. Deste modo criou um sistema de acordo com as empresas e os seus funcionários com serviços 
inovadores e diferenciados no mercado angolano:  Acordo “+ Saúde”.

Mantenha os seus funcionários saudáveis e satisfeitos, oferecendo-lhes maior qualidade de vida, tranquilidade 
e bem-estar, sem gastar nada por isso.

Saiba mais em www.farmaciaqualidade.com

926 388 861 | 991 388 861 

Rua Rei Katyavala, nº 153 - José Pirão
Luanda - Farmácia Qualidade 

ABERTA  24h / 24h
Rua Comandante Dangeroux, 409 RC

Malanje - Farmácia Medtech

ABERTA  6h / 22h
Av. da Independência, n º 63/65, Restinga, Lrg. Albano Machado

Lobito - Farmácia Medtech

ABERTA  8h / 22h
Ginga Shopping, Loja nº 15

Viana - Farmácia Qualidade

ABERTA  6h / 22h
Avenida dos Aliados, Zona 3, Cx. Postal: 155

Sumbe - Farmácia Medtech

ABERTA  6h / 22h
Estrada de Catete, km 14, sentido Luanda - Viana

Viana - Comarca - Farmácia Qualidade

Acordo “+ Saúde”


