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MANUFATURA LOCAL, ATIVIDADE INTERNACIONAL

Como fabricante de soluções inteligentes em LED para equipamentos de iluminação 100% focadas em estações de 
serviço a Bever Innovations é um líder de mercado e está presente a nível global, fornecendo os seus produtos em 

mais de 54 países e a variados clientes, incluindo a Shell, a BP, a Q8 e a Total. 

Além de representações na Península Ibérica, Alemanha, Finlândia e Reino Unido, temos associados na maioria dos 
países Europeus, América do Sul, Austrália, África e Extremo Oriente. Todos os dias os nossos produtos falam por 
si aos nossos clientes, como uma solução de LED de alta qualidade, em milhares de estações de serviço à volta do 
Globo. Em 2009 a Comissão Europeia reconheceu oficialmente a Bever Innovations como „Green Light Endorser“ pe-
los seus esforços no campo da eficiência energética em iluminação..

Responsabilidade Social
A produção e montagem dos nossos produtos LED tem 
lugar em duas fábricas sociais perto da nossa sede em 
Zierikzee, na Holanda. A „Orionis“ está localizada em 
Vlissingen e a „Dethon“ em Terneuzen. Aos cerca de 40 
empregados da sede, somam ainda cerca de 200 pes-
soas que trabalham diáriamente na montagem e pro-
dução de variados produtos LED de alta qualidade.Esta 
combinação tem provado ser um sucesso desde o iní-
cio e constitui um previlégio de que a Bever se orgulha:

Esta maneira de trabalhar oferece inúmeras vanta-
gens a ambas as partes:

• uam instalação industrial especializada perto 
da sede na Holanda

• uma produção a preços competitivos e mão-de-obra flexível
• mais oportunidade de trabalho para pessoas com capacidades diminuídas
• produção de alta qualidade, sobre supervisão direta da equipa de R&D da Bever Innovations
• Este tipo de iniciativa é parte integrante da nossa ética empresarial
• Certificação ISO 9001

Todo o desenho, compras e controle de produção nas fábricas sociais são da nossa responsabilidade. Para além da 
produção industrial, a Bever Innovations também providencia serviços de montagem e manutenção dos seus produ-
tos nos países do Benelux. Estamos envolvidos em todas as fases desses projectos: transporte, montagem, posta em 
marcha e entrega de obra.

“Tenemos un Acuerdo de rendimiento social con 
Bever Innovations. Nuestra intención, de modo si-

multáneo, es ofrecer un entorno de apoyo a personas 
discapacitadas física o mentalmente y potenciar y 

aumentar la tasa de empleo de personas distancia-
das del mercado de trabajo”.

“Ver trabajadores contentos en nuestra empresa 
social fabricando estos productos de alta calidad nos 

brinda a ambas partes una gran satisfacción”.
Clen de Kraker – Dethon, Terneuzen
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
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