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Combinamos tecnologia, experiência, inovação e 
qualidade para impulsionar o seu negócio.

O seu parceiro tecnológico
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A Luzitic atua na área das TIC, design, marketing e mul-
timédia, efetuamos o fornecimento de equipamentos e 
dispomos de uma academia de formação. Estamos dire-
cionados para um público exigente ao qual pretendemos 
fornecer o máximo de qualidade nos nossos serviços.

Fazemos do nosso objetivo fornecer serviços que acre-
scentam valor a cada um dos nossos clientes indepen-
dentemente da sua dimensão.

Acompanhamos as empresas no crescimento e dese-
nvolvimento dos seus processos, garantindo que as so-
luções tecnológicas são um motor na evolução, tornan-
do-as líderes de mercado.

Na Luzitic temos como missão ajudar na rápida evolução 
do seu negócio. Estamos divididos em quatro áreas: Luzi.
Solutions, a Luzi.Creative, a Luzi.Store e a Luzi.Academy. 

Dispomos de equipas focadas e especializadas, prontas 
a dar respostas às mais exigentes necessidades da sua 
empresa. Acreditamos que as relações fortes, a proximi-
dade e a certeza de poder contar com um parceiro de con-
fiança, são uma vantagem para si e para o seu negócio.

Adoramos ver os nossos clientes crescer através da im-
plementação dos nossos serviços. O nosso crescimento 
dependerá da nossa capacidade de criar uma melhoria 
contínua nos processos do seu negócio.

Sobre a
Luzitic

A nossa missão
e visão

Confidencialidade

Qualidade e melhoria contínua

Comprometimento

Honestidade

Inovação

Colaboração

Ética e transparência

Valores
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Áreas de
negócio

Os serviços da Luzi.Solutions integram Pes-
soas, Processos e Tecnologias com vista a 
otimizar e automatizar tarefas, permitindo 
maiores níveis de eficiência, processos mais 
robustos e redução de custos operacionais. 

A Luzi.Store foi criada com o objetivo de 
oferecer a melhor solução tecnológica com 
base nas suas necessidades, sem que tenha 
de renunciar à qualidade e a um bom serviço 
pós-venda.

Na Luzi.Creative acreditamos que o design 
representa o processo de criação de produ-
tos a partir da excelência técnica e estética 
com o objetivo de solucionar problemas e 
agregar valor. Um bom design representa a 
melhor experiência possível ao utilizador.

A Luzi.Academy é a academia de formação 
profissional que ajuda a concretizar sonhos, 
impulsionar a carreira e a cumprir ambições. 
Sabemos que o talento e a sabedoria preci-
sam de ser estimulados ao longo da vida.

Luzi.Solutions

Luzi.Store

Luzi.Creative

Luzi.Academy

Entre em contacto connosco para 
saber mais
sobre os nossos produtos e soluções.

+351 258 248 490
geral@luzitic.pt

Visite todo o nosso portefólio em
www.luzitic.pt e fique a conhecer

os nossos projetos.

Combinamos tecnologia, 
experiência, inovação
e qualidade para 
impulsionar o seu negócio.
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Os serviços da Luzi.Solutions integram Pessoas, Processos e 
Tecnologias com vista a otimizar e automatizar tarefas, per-
mitindo maiores níveis de eficiência, processos mais robustos 
e redução de custos operacionais. A nossa oferta contempla 
soluções desde a consultoria e prestação de serviços de TI até 
ao Outsourcing.

Sobre a
Luzi.Solutions

Áreas
de atuação

Transportes e logística

RetalhoTelecomunicações

Indústria de transformaçãoFinanceiro

Indústria alimentar

Serviços
relacionados

O negócio é inerentemente complexo, portanto, tra-
zer clareza às suas operações com a estruturação 
de sistemas integrados é essencial. Aliadas às nos-
sas capacidades de conceção, desenho e integração 
tecnológica, temos parcerias com fabricantes das 
mais avançadas soluções. Desta forma podemos en-
dereçar os desafios do futuro no que toca à gestão 
inteligente e processamento da informação.

Computação e armazenamento

Cloud

Os dados são o seu ativo mais vital e devem ser arma-
zenados e geridos de forma otimizada durante todo 
o seu ciclo de vida. A Cloud garante o acesso aos seus 
serviços de forma permanente e segura, em qualqu-
er parte do mundo e a qualquer hora. Garantimos 
também a gestão e disponibilidade dos seus serviços 
web através do nosso serviço de WebHosting.



5

Todos os nossos consultores dispõe da mais eleva-
da competência para ajudar as empresas a iden-
tificar necessidades e a implementar soluções de 
melhoria para os seus negócios. Disponibilizamos 
soluções personalizadas que lhe permitem obter 
uma visão transversal do seu negócio e permitir 
uma melhor tomada de decisão.

Análise e consultoria

Software

O software é indispensável para as organizações. Pre-
stamos serviços de desenvolvimento/implementação  
de software desktop, web e mobile. Valorizamos a 
qualidade dos sistemas que desenvolvemos, desde a 
documentação, ao suporte técnico até à formação de 
utilização. Adotamos todas as medidas no âmbito da 
segurança e no cumprimento dos planos normativos 
e regulatórios (Ex: RGPD).

Infraestruturas

Desde o desenho e construção, até à implemen-
tação e operação. Dispomos de todos os compo-
nentes para a construção ou remodelação do seu 
datacenter, desde redes cabladas estruturadas, 
sistemas ITED, pavimentos técnicos, UPS, energia 
protegida, sistemas de climatização e controlo de 
humidade, deteção e extinção automática de in-
cêndios, controlo de acessos, monitorização e vi-
deovigilância.

Entre em contacto connosco para 
saber mais
sobre os nossos produtos e soluções.

+351 258 248 490
geral@luzitic.pt

Combinamos tecnologia, 
experiência, inovação
e qualidade para 
impulsionar o seu negócio.

Visite todo o nosso portefolio em
www.luzitic.pt e fique a conhecer
alguns dos nossos projetos.



6

Na Luzi.Creative acreditamos na contribuição do design no 
avanço tecnológico moderno e na sua capacidade de gerar so-
luções eficientes e confortáveis. O design é um conceito amplo
que representa o processo de criação de produtos a partir da 
excelência técnica e estética com o objetivo de solucionar pro-
blemas e agregar valor.

Sobre a 
Luzi.Creative

Serviços
relacionados

Marketing digital Design editorial

Email marketing

Gestão de redes sociais

Campanhas

Landing pages

Branding & rebranding

Logotipos

Rotulagem

Packaging

Identidade gráfica

Estacionário

Video & motiongraphics

Vídeos Promocionais

Apresentações Multimédia

Videos Institucionais

Brochuras

Catálogos

Flyers

UI/UX & webdesign

SEO

Experiência do utilizador

Design de layouts 

Websites, lojas online e portais

Brindes & printing

Preparação de artes finais

Merchandising

Impressão gráfica
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Disponibilizamos uma equipa técnica e especia-
lizada no desenvolvimento de projetos que asse-
guram inovação frequente.

Partilhamos o nosso know-how criativo e tecno-
lógico, proporcionando as melhores soluções de 
design.

Desenvolvemos metodologias de trabalho que 
se distinguem na qualidade dos serviços e no 
rigor dos compromissos estabelecidos com os 
nossos clientes.

Pretendemos, juntos, fazer crescer o seu negócio.

O seu
parceiro digital

Portfolio
Luzi.Creative

Conte com uma equipa dedicada, 
orientada e focada em satisfazer 
todas as suas necessidades, com o 
máximo rigor possível.

Entre em contacto connosco para 
saber mais sobre os nossos produtos 
e soluções.

+351 258 248 490
geral@luzitic.pt

Visite todo o nosso portefolio em
www.luzitic.pt e fique a conhecer
alguns dos nossos projetos.

O nossos
parceiros
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Sobre a
Luzi.Store

Serviços
relacionados

Serviços especializados

Reparação

Gestão de parque informático

Instalação

Manutenção

Hardware

Armazenamento

Networking

Mobilidade

Equipamentos recondicionados

Renting

Servidores

Computadores / periféricos

Comprar

% des

% des

A Luzi.Store têm como objetivo principal a oferta da melhor 
solução tecnológica com base nas suas necessidades, sem que 
tenha de renunciar à qualidade e a um bom serviço pós-venda. 
Num contexto de economia circular, a empresa contempla to-
dos os serviços desde o fornecimento até à reparação.

Software

Software ERP

Sistemas Operativos

Office e Produtividade

Segurança

Software de Gestão
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Serviços especializados

Dispomos de parcerias com as principais marcas do 
mercado tecnológico, dispomos de equipas especia-
lizadas e com formação certificada, disponíveis para 
desenhar, implementar, gerir e suportar todas as so-
luções construídas com as melhores tecnologias e fer-
ramentas que os nossos parceiros nos disponibilizam.

Os nossos
parceiros

Visite a
Luzi.Store

Gosta ria de receber uma cotação ?

Contacte o nosso departamento 
comercial.

+351 258 248 490
geral@luzitic.pt

Visite todo o nosso portefólio em
www.luzitic.pt e fique a conhecer
alguns dos nossos projetos.

Porque nos
distinguimos

Ambição 

Fazemos questão de honrar os nossos compromissos

Somos empenhados e não desistimos

Humildade

Confiança, confidencialidade, comprometimento

Foco no cliente
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A Luzi.Academy é a academia de formação profissional que 
lhe ajuda a concretizar sonhos, a impulsionar a carreira e a 
cumprir ambições.
Sabemos que o talento e a sabedoria precisam de ser estimu-
ladas ao longo da vida. Todas as carreiras passam por fases de 
estagnação, com cursos profissionais que dão acesso a uma 
certificação complementar de desenvolvimento emocional e 
social, ajudamos-lhe a crescer como profissional e ser huma-
no, abrindo mais e melhores portas para o seu sucesso.

Desenvolver nos indivíduos um conjunto de competências 
pessoais e profissionais, que lhes permite uma maior adapta-
bilidade ao mercado de trabalho.

Estabelecer parcerias com as empresas, fornecendo soluções 
ao nível da consultoria e oferta formativa adequada, promo-
vendo o desenvolvimento e crescimento sustentado do tecido 
económico, num contexto de crescente competitividade.

Sobre a
Luzi.Academy

Serviços
relacionados

O nosso
objectivo

Consultoria

Formação dedicada

Formação à medida

Formação calendarizada



11

Porque
nos escolher

Formação à distância

Acompanhamento

Motivador

Formação presencial

Flexibilidade

Reconhecimento

Luzi.Academy

Desenvolvimento de soluções de formação à 
medida para empresas.

Análise e diagnóstico
Identificação de necessidades
Desenvolvimento de conteúdos programáticos
Plano de formação
Avaliação dos objetivos

Caso pretenda saber mais sobre os 
cursos que temos à sua disposição, 
por favor entre em contacto com a 
nossa equipa.

+351 258 248 490
geral@luzitic.pt

Visite todo o nosso portefólio em
www.luzitic.pt e fique a conhecer
alguns dos nossos projetos.



T: +351 258 248 490
E: geral@luzitic.pt  
W: www.luzitic.pt

M: Zona Industrial Do Neiva
Viana do Castelo, Portugal


