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A gora que a pandemia de Covid-19 começa a 
dar alguns sinais de abrandamento, o af-
termarket nacional começa a reanimar. 

Prova disso, é a segunda edição da campanha El 
Recambiazo, que será conduzida, em junho de 
2020, pelos três sócios portugueses da central de 
serviços espanhola: Humberpeças, N Peças e Sa-
miparts. Os objetivos são os mesmos da primeira 
edição: aumentar o volume de vendas dos associa-
dos da ASER Aftermarket Automotive; elevar o 
valor médio das notas de encomenda; conquistar 
novos clientes.
Este ano, a campanha chegará a mais oficinas em 
Portugal, devido ao facto de serem, agora, três os 
parceiros da ASER. Nesta segunda edição, a El 
Recambiazo alcançará os clientes da Humberpe-
ças (com filiais no Porto, Fiães, Alfena, Vila Nova 
de Gaia, Vale de Cambra, Sta. Maria da Feira e São 
João da Madeira), N Peças (com filiais em Camara-
te e Montijo) e Samiparts (com filiais em Pombal, 
Ansião, Soure e Leiria).

ChuvA de prémios
A El Recambiazo, uma das campanhas mais com-
pletas do pós-venda automóvel, faz parte do DNA 

quer da ASER quer de todos os seus sócios, sen-
do composta por diversas ações, todas elas volta-
das para os clientes dos parceiros do grupo. Tanto 
mais, que oferece descontos de até 10% em todas as 
marcas e produtos aderentes à iniciativa, estando 
95% dos fornecedores aprovados pela ASER. Além 
disso, todas as notas de encomenda que ultrapas-
sem os €100 em valor bruto podem ser registadas 
em www.elrecambiazodeaser.com, sendo permiti-
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do optar por prémios diretos, que consistem em 
ferramentas oficinais cujo valor total ultrapassa os 
€50.000. Equipamentos de diagnóstico, carrinhos 
de ferramentas, jogos de chaves e lanternas, são al-
guns dos produtos oferecidos.
A campanha El Recambiazo nasceu com obje-
tivos muito bem definidos: aumentar as vendas 
dos associados, elevar o valor médio das notas de 
encomenda e conquistar novos clientes. Nas suas 
edições anteriores (uma em Portugal), esta ação 
totalizou mais de €250.000 em prémios distribuí-
dos e registou um aumento acumulado em vendas 
de mais de 50% entre os sócios do grupo. A ASER 
é uma central de serviços que se orgulha de ajudar 
os parceiros a gerir melhor os seus negócios no dia 
a dia. “Proximidade”, “Comunicação”, “Inovação” e 
“Transparência” são os quatro princípios que estão 
subjacentes a todas as atividades por ela desenvol-
vidas e que fazem parte do ADN dos seus sócios. 
Valores esses que se encontram, também, no pa-
trimónio genético das empresas portuguesas do 
grupo (Humberpeças, N Peças e Samiparts), que, 
em junho de 2020, desenvolverão a El Recambia-
zo, para que todos os clientes possam beneficiar de 
descontos adicionais e ter acesso a prémios.   l

os oBJetivos dA seGuNdA ediÇÃo dA CAmpANhA eL reCAmBiAZo 
sÃo os mesmos dA primeirA: AumeNtAr o voLume de veNdAs dos 
AssoCiAdos dA Aser AFtermArKet Automotive; eLevAr o vALor 

médio dAs NotAs de eNComeNdA; CoNQuistAr Novos CLieNtes
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