Ser Associado da ANIEER ...
Divulgação

A Associação Nacional dos Industriais
de Elevadores e Escadas Rolantes
(ANIEER), fundada em 1983, conta
com mais de 25 anos de experiência,
o que se traduz numa referencia no
sector e com grande notoriedade
perante entidades oficiais.
Criada com o objectivo de organizar o
sector e promover a defesa dos
legítimos
interesses
dos
seus
associados, desde a primeira hora
que a ANIEER aposta na melhoria da
qualidade dos produtos e serviços,
colocados à disposição dos utentes e,
muito
em
particular,
na
sua
segurança, sendo essa a principal
razão da sua existência.

Fórum técnico

Através dos nossos canais de comunicação,
colocamos á disposição um serviço de divulgação
de produtos e ou serviços a associados e parceiros.
Regularmente participamos em publicações que ao
chamar a atenção para problemas do sector,
divulgamos a Associação e por conseguinte os
nossos Associados
O nosso site (www.anieer.com) também já conta uma
afluência considerável o que através dos links,
permite uma ligação directa aos nossos Associados

Notoriedade
Na nossa página da Internet, os nossos Associados
figuram como empresas recomendadas do sector,
que pode ser usado como factor de diferenciação.

Participação em Legislação Nacional
A ANIEER participa, junto das entidades oficiais, em
elaboração de legislação oficial, o que possibilita
também as discussão dos associados durante a fase
de projecto.

È possível a participação em fóruns técnicos,
promovidos pela nossa página na Internet.

Informação privilegiada à
Normalização e Legislação
Tendo a associação representantes na CT 63
(Comissão Técnica do IPQ para área de
Elevadores, Escadas e Tapetes Rolantes,
delegada na DGEG) providenciamos, em
primeira mão, informação aos nossos
associados de projectos de Normalização
Nacional e Europeia.
a
informações
e
Acesso
privilegiado
interpretações fornecidas pela DGEG.

Certificação
ISO9001

das

na

Condições especiais de consultadoria na
implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade.
Protocolo com entidade Certificadora com
condições especiais adaptadas a cada empresa.

Para mais informações, contacte-nos através do
ou directamente
934 104 468

www.anieer.com

empresas

anieer@gmail.com

