
TRABALHEMOS JUNTOS
PARA GANHAR JUNTOS

Soluções de venda em constante evolução para o seu negócio

 25.000 clientes

 17.000 produtos

 27.000 m2 de instalações

 4.000 m2 de showroom

 140 assessores comerciais

 24h entrega na península

 +25 países com presença de EDM +34 977 947 947
Atendimento ao cliente ininterrupto das 06:00 às 22:00 Com vendas B2B vinculadas ao site elektro3.com

+34 672 459 636 atencioncliente@elektro3.com Elektro3 Store

www.elektro3.com



Assessoramento sobre 
espaços comerciais
Temos o seu projeto ideal para renovar ou abrir uma loja nova
Dispomos de uma equipa especializada que o pode assessorar sobre o seu projeto, 
orientando-o e propondo-lhe as melhores soluções para que obtenha o máximo 
rendimento do seu espaço comercial. Realizamos uma análise do espaço disponível 
e das suas necessidades para poder realizar um projeto integral de acordo com as 
últimas tendências em sistemas de venda e exposição.

Propomos-lhe uma distribuição modular para que a compra dos seus clientes seja 
fácil e agradável e que estes tenham sempre uma experiência positiva na sua loja. 

Um cliente satisfeito é sinónimo de venda assegurada.

A nossa equipa analisará tanto a localização da sua loja como as dimensões, entradas 
e zonas de exposição para assessorá-lo sobre a melhor distribuição para o mobiliário 
comercial e famílias de produtos, com o fim de conseguir as maiores vendas 
possíveis. Também lhe oferecemos assessoramento sobre a localização do balcão de 
atendimento, iluminação da loja e imagem comercial.



Solução de 
exposição Um bom design personalizado da sua loja

Contribuirá para a sua eficácia e rentabilidade
Dispomos de uma extensa gama de 
soluções de exposição para a sua loja, 
em constante evolução, que se adaptam 
às novas tendências e necessidades do 
mercado e, sobretudo, aos seus clientes.

Todas as soluções são estudadas pela 
nossa equipa I+D e testadas em espaços 
comerciais reais antes do seu lançamento 

ao mercado de modo a verificar a sua 
eficácia comercial a 100%. Trabalhamos 
fortemente com a psicologia comercial, 
cores, marcadores, impulsadores de venda, 
assim como, a incorporação de tecnologia 
nos espaços comerciais com soluções 
como, por exemplo, televisões táteis, 
vitrines virtuais, ecommerce, etc.



Showroom
“A melhor forma de conhecer
um produto é experimentá-lo”
Desde Elektro3, convidamos-lhe a 
conhecer a nossa exposição de produtos 
onde pomos ao seu alcance o design 
e a experiência de mais de 30 anos 
dedicados ao setor da drogaria e lojas 
de bricolagem.

Com um design inovador e salas 
especializadas em exposição de todos os 
produtos relacionados com iluminação, 
jardim, drogaria, natal, climatização e 
muitas mais famílias.

Criamos um espaço transparente e aberto 
onde poderá desfrutar da experiência dos 
nossos produtos e, o mais importante, 
onde poderá gerar negócios e descobrir 
novas oportunidades comerciais.

Um espaço concebido para os 
profissionais do setor, onde poderão ver 
e experimentar a totalidade dos nossos 
produtos.

Venha visitar-nos e veja todos os nossos artigos
e sistemas de exposição.

Com serviço de recolha
Conheça o nosso Showroom

EDM em Elektro3

1h de carro do aeroporto de Barcelona
15 minutos da estação Tarragona AVE



Centro 
logístico

Conheça as novas instalações de 
Elektro3 através deste código QR.

As nossas novas instalações logísticas foram desenvolvidas para satisfazer 
as novas e crescentes necessidades dos nossos clientes. Tendo grandes 
melhorias em armazenagem, preparação e envio de encomendas.

Contamos com maquinária industrial renovada, com um novo sistema 
de navegação mediante  fio guiado e também com a aquisição de 
empilhadores trilateriais, order picker vertical e preparadores semi-
automáticos de encomendas, deste modo, conseguimos maior rapidez e 
eficiência no nosso armazém logístico.

27.000m2

de instalações



+100
famílias
de produtos

A nossa capacidade de ação permite-nos estabelecer-nos como fornecedor integral, fornecendo um 90% 
dos produtos que possa necessitar na sua loja, por consequente, os custos reduzem-se, facilitando-se as 
gestões de abastecimento e simplificando-se o seu trabalho administrativo.

FERRAGENS
BRICOLAGEM
JARDIM
COZINHA
CASA
ILUMINAÇÃO
HIDRO-BAÑO
CLIMATIZAÇÃO
NATAL
DECORAÇÃO
ESCOLA-ESCRITÓRIO
PEQUENO ELETRODOMÉSTICO
DROGARIA
FERRAMENTAS
ELETRICIDADE
FIXAÇÕES

E muito mais!

Catálogos de temporada com PVP, sempre com as últimas novidades do mercado.



ASTIGARRAGA

Distribuidores das melhores marcas:Distribuição exclusiva
No canal drogaria:

As nossas
marcas
Atualmente dispomos da marca EDM como pilar 
da empresa, uma marca de prestígio e qualidade 
reconhecida no mercado internacional.

A experiência nos diferentes setores que compõem 
todas as famílias de produtos que trabalhamos, 
permitiu-nos criar outras marcas como KOMA TOOLS 
ou GOURMET KITCHEN que se estão a posicionar 
rapidamente no mercado.



Catálogos de temporada
Cada temporada realizamos uma seleção de produtos na que se incluem 
todas as novidades e referências estrela da temporada para apresentar-
lhes no nosso catálogo. Realizamos três edições ao ano: Primavera-verão, 
Outono-inverno e Natal.

Dedicamos especial esmero ao desgin e maquetação das nossas publicações 
para que sejam folhetos chamativos e também práticos, com a informação 
sempre atualizada, os produtos organizados por famílias e, como não podia 
deixar de ser, com preços muito competitivos.

Mais de 220 páginas repletas de novidades,
Ofertas e produtos realmente atrativos.

Mais de 3.200 referências selecionadas.

3 edições anuais

Disponível em papel e em formato digital

Vídeos publicitários com os produtos destacados

PVP com margem de lucro para os nossos clientes



Desde 1993, em Elektro3 nos dedicamos à importação, exportação e distribuição de produtos para drogarias, lojas de bricolagem, eletrodomésticos e jardinagem.

Apostando sempre na incorporação de novos produtos, estamos comprometidos em dar um serviço eficiente, rápido e de qualidade a todos os nossos clientes.

Em 1995 foi criada EDM, uma nova e importante marca dentro do setor da drogaria e bricolagem espanhola, que conseguiu oferecer aos clientes um produto de 
qualidade e prestígio. Atualmente oferecemos aos nossos clientes umas instalações de 27.000 m2 e estamos presentes em mais de 25 países.

Esforçamos-nos todos os dias em melhorar e continuar a inovar no nosso setor

O serviço de Elektro3, hoje:
A nossa rede de assessores de venda visita 
periodicamente todos os nossos clientes com 
o fim de assessorar, ajudar a tomar decisões 
comerciais e potenciar a sua atividade.

 AO MESMO TEMPO 

Os nossos clientes podem aceder à nossa 
APP e Site para comprar e desfrutar de 
infinidade de serviços online que oferece a 
nossa empresa.

24 HORAS POR DIA - 365 DIAS POR ANO

Atenção ao cliente
16 horas ao dia
Sem intervalos.
06:00h - 22:00h

Elektro3
Store

Mesmo 
carrinho

Web Elektro3
www.elektro3.com

Continua a evolução



Soluções à medida 
Expositores modulares para que se adaptem à sua loja

1,60m Módulos baixos
Especiais para formatos estilo 
ilha ou gôndola. Recomendamos 
colocar nas partes centrais da 
loja.

Largura standard de 1m e 1,33m

Cor cinzento RAL 7015

Cartaz publicitário magnético de 
1x0,20m 

Painéis perfurados para colocar 
ganchos e outros acessórios à 
distância e medida desejada. 
(Distância standard entre 
perfurações de 15 e 25mm)

Postes verticais com ranhuras 
para colocar as prateleiras e outras 
estruturas, de um ou ambos lados

1,40m



2,36m

Módulos altos
Especiais para encostar à parede 
ou para corredores compridos. 
A sua altura permite maior 
capacidade de exposição.

Largura standard de 1m e 1,33m

Cor cinzento RAL 7015

Cartaz publicitário inclinado 
de 1x0,30m

Painéis perfurados para colocar 
ganchos e outros acessórios à 
distância e medida desejada. 
(Distância standard entre 
perfurações de 15 e 25mm)

Postes verticais com ranhuras 
para colocar as prateleiras e outras 
estruturas, de um ou ambos lados

Possibilidade de extensão 
superior de 40cm para guardar o 
stock do material em exposição

2,23m



Lâmpadas 
Prateleiras

Cantiléver temperatura da cor
Com sensor de presença e 4 amostras

Vinilo com infografia temática
Infografia informativa sobre os diferentes tipos de 
lâmpadas e casquilhos



Lâmpadas
Ganchos

Cantiléver temperatura da cor
Com sensor de presença e 4 amostras

Vinilo com infografia temática
Infografia informativa sobre os diferentes tipos de 
lâmpadas e casquilhos



Iluminação 
LED

Exposição interativa de produto
Todos os produtos presentes na zona de exposição são funcionais 
e incluem botão de teste. Estão organizados por tipo e uso interior/
exterior. Estão marcados numericamente para que possa encontrar 
facilmente a sua equivalência na zona de autoconsumo.

Expositor cartão tubos LED

Apresente o produto de forma 
fácil, ocupando o mínimo espaço. 
Grande capacidade. Organizado por 
tamanhos e temperatura da luz.

Expositor cartão armaduras LED

Único no setor,  apresente o produto de forma 
fácil, ocupando o mínimo espaço. Grande 
capacidade. Organizado por tamanhos e 
temperatura da luz.



Material 
elétrico

Composição 
com cabo 
já cortado

Separadores de metacrilato

Uma apresentação limpa e 
organizada que permite colocar de 
forma fácil artigos pequenos e que 
não dispõem de ganchos.



Koma tools Módulo baixo

Exposição de ferramentas
Inclui zona de exposição de ferramentas que se 
colocam de forma fixa nos painéis do expositor



Ferramentas 
Mota

Mais de 30m de exposição de ferramentas manuais



Fixações

Módulo baixo lineal formato ilha
Disponível em composição de 4 ou 6 módulos.

Compra a granel em saco
Escolha o saco do tamanho e preço 
indicado segundo as suas necessidades 
e encha-o com o que quiser. Módulo alto lineal

Disponível em composição 
de 1 ou 2 módulos.



Acessórios
de pintura



Segurança 
no trabalho

Varões para cabides
Cabides de grande capacidade com a largura 
de 1 módulo, acabamento cromado.

Módulo baixo



Jardim
Módulo baixo

Composição alternativa

Inclui espaço para o pequeno 
material de rega,exposto a granel.



Hidro

Exposição de torneiras e acessórios
Colocam-se amostras de torneiras e acessórios nos 
painéis e prateleiras especialmente mecanizados e 
decorados para esta gama de produtos

Mini expositor de torneiras

Expositor de mesa com 
amostras de torneiras



PAEMódulo baixo

Exposição de produtos
Coloca-se uma prateleira de madeira em cada 
módulo para apresentar o produto

Porta preços adesivos
Dispomos de porta preços 
adesivos específicos para as 
prateleiras de madeira



Cozinha Módulo baixo

Base de cartão específico para frigideiras
Específico para exposição de frigideiras, com base 

adesiva e capacidade para 13 frigideiras



Utensílios 
de cozinha

Módulo baixo



Soluções 
específicas

Grinaldas
Módulo expositor com suportes 
transparentes em formato de caixa 
para expor as amostras acesas.

Específico frigideiras “paella”
Módulo independente específico para paellas. 
14 ganchos internos, 4 ganchos externos e 
prateleira inferior para acessórios de gás.

Módulo específico para calha técnica
Este módulo específico permite colocar um 
grande número de peças em vertical. Uma 
apresentação prática e organizada.



Tiras de 
venda cruzada

Complementos da compra
As tiras de venda cruzada ajudam a vender 
produtos em sítios que não são a zona habitual 
do produto, mas que têm relação direta como 
complemento.

Fácil de colocar e localizar
Simplesmente pendure-as com um gancho em 
qualquer ponto do expositor



Expositor com 4 caras
Medida standard de 1,20x0,80m (Europallet) com 4 
caras temáticas transportável com porta-paletes.

Variedade
Dispomos de 12 temáticas diferentes que se podem combinar 
segundo as necessidades específicas de cada cliente.

Expositor 360°


