Novo Centro LowCost Veterinários em Alverca do
Ribatejo
Lisboa, 06/04/2017

A LowCost Veterinários abre um novo CAMV (Centro de Atendimento Médico Veterinário)
em Alverca do Ribatejo.
Situado na Rua José de Sousa Nazareth nº5 R/C Frente, 2615-341 Alverca do Ribatejo,
junto aos CTT e aos Bombeiros de Alverca do Ribatejo, este novo CAMV é inaugurado no
dia 9 de Abril de 2017, às 15.00h.
Com um horário de funcionamento alargado (Segunda a Sexta das 10h às 13h e 15h às
20h, e Sábados das 10h às 18h), este novo Centro LowCost Veterinários vem endereçar a
população de Alverca do Ribatejo e zonas limítrofes, que passa assim a dispor destes
serviços médicos veterinários.
Os Centros LowCost Veterinários são centros veterinários de proximidade, e agem como
um “médico de família” para animais de estimação, sendo a primeira linha na promoção
da saúde, profilaxia e terapêutica veterinária, articulando-se com hospitais veterinários
selecionados para assim poder prestar a totalidade dos serviços que possam ser
necessários.
Com um leque alargado de serviços, desde as consultas, vacinações, microchip,
desparasitações, banhos e tosquias, até à cirurgia e esterilizações, em parceria com
hospitais veterinários, a LowCost Veterinários foca-se em prestar um serviço de qualidade
e um atendimento caloroso e próximo.
Primamos por ser veterinários de excelência com os valores lowcost.

Servindo recorrentemente mais de 14.000 clientes, e com 8 CAMV’s (Alverca, Amora,
Azeitão, Campolide, Carcavelos, Corroios, Quinta do Conde, Setúbal-S.Sebastião) , a rede
LowCost Veterinários, baseia-se num modelo de franchising de baixo investimento e
simplicidade de operações, com grande crescimento, estando já prevista a abertura de
mais três unidades neste trimestre.
Contando com uma equipa clínica de médicos pós-graduados e especializados, com mais
de 15 anos de experiência, bem como uma equipa de gestão com provas dadas, a LowCost
Veterinários é um caso de sucesso no mercado nacional, sendo já um case-study
apresentado em cursos de MBA nacionais.

Mais informação disponível em www.lowcostveterinarios.pt
Recursos adicionais para os media em https://www.lowcostveterinarios.pt/recursos-osmedia/ e em https://www.blueserenity.pt/
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