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SOLUÇÕES COMPLETAS

HISTÓRIA

VISÃO

Com mais de 30 anos de experiencia e
know-how, a CAFN é especialista na venda
de produtos elétricos, sanitários, produtos de
águas, iluminação, energias alternativas,
sendo desta forma considerados um parceiro
privilegiado entre os fabricantes e os profissionais do sector.

A CAFN quer destacar-se por " Ser a principal
escolha dos seus clientes em produtos Elétricos, Sanitários, Águas, Saneamento, Aspiração
Central e Produtos Agricolas, bem como ser
profissional nos serviços oferecidos".

Os clientes nacionais e internacionais encontram na CAFN uma diversidade de soluções
completas de produtos, que potencia o negocio e a vantagem competitiva dos seus
clientes.

VALORES
Trabalho em equipa
Inovação
Transparência
Proximidade ao cliente
Lealdade
Profissionalismo
Integridade

PRINCIPAIS MERCADOS
Portugal
África
Angola
Cabo Verde
Guiné Bissau
Moçambique
Senegal
S º Tomé e Príncipe
Marrocos
Guiné Conacri
Gana
Nigéria

SOLUÇÕES COMPLETAS

PRODUTOS

MISSÃO
A nossa missão e linhas de orientação são as
seguintes:
Capacidade de resposta.
Preços e qualidade competitiva.
Formação e atualização constante
dos Recursos Humanos.
Aumento da satisfação dos clientes.
Parcerias sólidas com clientes e
fornecedores.
Estas linhas definem o rumo a seguir no sentido de alcançar uma posição competitiva no
mercado nacional e internacional.

Queremos adotar uma postura proactiva,
através da deteção de todas as necessidades
dos nossos clientes, propondo-lhes soluções
completas tendo em conta o custo/benefício.
Ambicionamos consolidar a nossa posição no
mercado, defendendo os nossos princípios
orientadores tendo a certeza de que, os
mesmos definem uma estratégia de desenvolvimento estruturada e vinculada.

Como mais uma vantagem competitiva disponibilizamos 20.000 referências que estão divididas pelas mais variadas áreas de negócio:
Eletricidade
Sanitários
Águas
Climatização
Gás
Iluminação
Construção
Agricultura
Casa
Petróleo e gás
Outros

SHOWROOM I
ARMAZÉM

SHOWROOM II
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