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PROPÓSITO / INTENÇÃO

A Galp Energia teve necessidade de arranjar novo representante /
Revendedor para a referida área e essa escolha recaiu na empresa Sirius Gás,
que sempre adoptou uma postura comercial correcta nos relacionamentos
com a Galp e com os clientes.

Após considerar as várias opções de como poderíamos dar a conhecer este

No final do Ano de 2010 a empresa Fargás representante da
Galpenergia para o concelho de Faro, deixou de representar a marca.
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Após considerar as várias opções de como poderíamos dar a conhecer este
novo operador no mercado da distribuição de gás, concluímos que a melhor
opção seria através das acções de solidariedade.

A proposta foi imediatamente aceite pela empresa Sirius Gás, pelo que
estabelecemos os contactos necessários para a sua implementação e
autorização.

Nome área/Tema apresentação



OBJECTIVOOBJECTIVO



OBJECTIVO

Na actual conjuntura económica desfavorável, entendemos
que as empresas que se dedicam à venda de produtos de
primeira necessidade e que têm a abrangência do nosso
produto - Gás, poderiam, através da sua margem, canalizar
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produto - Gás, poderiam, através da sua margem, canalizar
alguns donativos para as instituições de solidariedade.
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CLARIFICAÇÃO DO SISTEMA DE APOIOS

Critério de atribuição de donativos:

Atribuir um valor idêntico a todas as instituições levaria a que instituições não
sentissem a necessidade de dar voz à campanha, porque o valor seria sempre
atribuído independente da maior ou menor intervenção das instituições.

Como o objectivo desta campanha é dar a conhecer a empresa Sirius Gás no
concelho de Faro, conhecimento associado às vendas de gás em garrafa,
entendemos que a forma mais justa é cada instituição, através dos vários
mecanismos que tem à sua disposição, divulgar a campanha solicitando a
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mecanismos que tem à sua disposição, divulgar a campanha solicitando a
votação para a sua instituição.

Vários mecanismos: - colaboradores da instituição

- clientes e amigos

- vizinhos

- folhetos e publicidade institucional ou não



SISTEMA DE APOIOSSISTEMA DE APOIOS



SISTEMA DE APOIOS

A Sirius Gás em parceria com a Galp Energia vem divulgar uma campanha 
de apoio às instituições de Solidariedade Social no concelho de Faro, no 
decorrer do ano 2011, com votação nos meses de Maio / Junho e 
Outubro/Novembro. 

Os clientes Galpgás  ao efectuarem a compra de uma garrafa de gás, nos 
pontos de venda aderentes poderão, nos meses anteriormente indicados, 
votar na respectiva instituição a que querem doar o valor atribuído nesta 
campanha. 

� Atribuído 10 cêntimos por garrafa de 11kg,11kgFL,12kg e 13kg 
� Atribuído 1 euro por garrafa de 45kg 
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� Atribuído 1 euro por garrafa de 45kg 

 

Em função do número de votos obtidos, irá reverter à favor das instituições 
votadas um valor com base na percentagem de votos.  

Os apoios serão distribuídos no final de cada semestre. 

Mecânica da acção: 

O cliente recebe um cupão de votação por cada garrafa de gás adquirida.  

O cupão é preenchido e devolvido ao ponto de venda, para posteriormente 
ser entregue aos distribuidores, contra entrega de novos cupões.    
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PROJECÇÃO DO SISTEMA DE APOIOS

1.º SEMESTRE Propano 11 kg Propano 45 kg Butano 13 kg Butano Pluma TOTAIS

FARGÁS 2010 1.330 2.398 17.325 1.855
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VALORES SUPOSTAMENTE A 
PAGAR 133,00 € 2.398,00 € 1.732,50 € 185,50 € 4.449,00 €

SIRIUS GÁS 2011 505 674 7.940 990 Valores Provisórios Maio

VALORES SUPOSTAMENTE A 
PAGAR 50,50 € 674,00 € 794,00 € 99,00 € 1.617,50 €




