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Portfólio

Demos inicio da actividade em 2010 na garagem de um dos sócios, e no mercado
nacional, ali e acolá comprávamos os componentes para a fabricação da bicicleta
ympek.
O nome ympek, cuidadosamente pensado para dar ênfase ao que de bom no passado se
produziu nesta matéria em Portugal.
É nosso desígnio Nacional dar a continuidade, do
que no passado era feito nesta matéria e escolhemos
componentes mais eficientes do presente, para
construir uma bicicleta urbana com linhas
dos clássicos para o futuro.

A través do comercial, demos início à rede de clientes que hoje são mais de cinquenta em Portugal e que connosco,
partilham ideias e saberes e são exemplos de clientes a ter em consideração no futuro.

Um ano depois surgiu a oportunidade de conseguirmos um armazém devoluto
em Belazaima do Chão e aqui, organizamos por sectores o local de forma a o
rentabilizar.
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Criamos parcerias com algumas empresas transformadoras no mercado nacional: Pintura e autocolantes, suportes
e cestos, feitura de guarda lamas, guiadores, rodas, Pedal

Na feira de Santarém
Centro Nacional de Exposições www.cnema.pt fizemos a nossa apresentação Nacional e Internacional

Sabíamos, que iríamos expor junto ao que de melhor se faz no
mundo das bicicletas. Mas as nossas convicções também nos
diziam que tínhamos trabalhado com querer, determinação,
gosto e para dizermos aos presentes que estamos na luta e
determinados com sentido patriótico.
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Para a feira, levamos um autocarro de dois pisos e descapotável, para nos servir e
utilizar como escritório em baixo e na parte de cima, uma apresentação de ciclovia
com alguns exemplares expostos.no chão do espaço alugado e onde tínhamos o
autocarro, uma via para Bus e ao lado em laranja uma via destinada
exclusivamente e nos dois sentidos apresentamos uma ciclovia com as
bicicletas expostas.

A ideia do autocarro foi, convidar, testar e perceber
todos os visitantes principalmente os Portugueses se
estavam receptíveis ao nosso projecto Nacional
ympek. Temos noção dos milhares de Portugueses
que compram bicicletas de marcas estrangeiras, para
usos e fins direcionados. A ideia e porque modestamente não conseguimos ainda fazer e
competir com as grandes marcas, principalmente nos modelos top, é captarmos e
convencer os Portugueses para o uso da bicicleta.
As bicicletas ympek tiveram uma aceitação enorme por
todos os visitantes da feira (25.000). Para a aceitação
foram vários os motivos, desde logo por ser uma marca
Nacional e daí o destaque nacional na comunicação
social no telejornal nobre do dia de Domingo. Todos os
nossos modelos de bicicletas têm um componente muito
forte de produtos Nacionais.
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Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.
Na Exponor, estivemos presentes com uma adesão de visitas de milhares de
jovens de todo o país.

Foi nossa intenção, ao expormos nesta feira mundial, captarmos mais clientes
em todo o território Nacional, estrangeiro e a divulgação da marca Ympek.

Temos consciência que ficamos mais expostos em matérias de
fabricação e responsabilidades. E em consequência, demos início a um
controle de qualidade/preço e perfeição mais competente.
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Hoje pelas circunstâncias, o poder político começa criar, adaptar
infraestruturas e meios à cidade para a mobilidade e uso da bicicleta.
Verificamos até, que alguns troços das estradas nacionais já com a inclusão
de ciclovias, e a sinalização adequada para a circulação segura dos ciclistas.
Vemos ciclovias integradas que atravessam paisagens por zonas onde a
civilização, não longe, não invade a nossa visibilidade.

A opção do uso
prático...da bicicleta deve ser considerada a possibilidade para todo o ano.
As limitações orçamentais de toda a sociedade num país de preços altos,
aconselha nos para o uso normal da bicicleta.

O grupo demográfico mais importante a ser atingido na promoção da
bicicleta como meio de transporte é o das mulheres. “Se a ideia é fazer com
que pedalar na cidade seja uma tarefa cotidiana, as mulheres, acima de
todos, devem estar convencidas de que pedalar é um meio viável de
transporte – seguro, conveniente e confortável"

"Conceito rectro as bicicletas são de mecânica simples, estão associadas ao espaço urbano e

são vistas como um objecto fashion. As hesitações, obriga-nos a gerir muito bem o tempo e
o esforço para evitar atrasos. Por cá, os invernos longos não existem, temos dias com horas
de sol abundantes sem chuva.
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Podem ser personalizadas para ocasiões e
usadas como decorativas, são leves e podem ser facilmente transportadas para o local
de trabalho sem ocuparem espaço algum.

No caso, as bicicletas Fixie reconhecemos a importância do design e criamos o reencontro
com a bicicleta, sentimo-nos mais vivos, mais próximos das pessoas que habitam a
cidade. Ande de bicicleta, sorria mais.
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Vontade,
é isso o que é realmente necessário na maioria dos países para dar
seguimento a uma política que promova o uso da bicicleta como meio
de transporte e não exige que as pessoas abram mão do seu estilo de
vestir, ou que sejam obrigadas a usar aquelas roupas desportivas
convencionais utilizadas pelos atletas.
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Sucesso
absoluto para locação em parques , lazer familiar, hotéis fazenda, recreação, clubes de campo,
pesqueiros, zoológicos e praias.
Os diversos modelos de triciclos podem ser vistos em pontos de locação de todo o Portugal.

Para um negócio lucrativo o retorno do investimento é muito
rápido......

A realçar que o incentivo do uso da bicicleta pode contribuir diretamente para o crescimento e surgimento de novos
modelos de negócio na União, criando emprego e inovação.
food bikes a crescer principalmente nas regiões do litoral, uma verdadeira
alternativa tanto para moradores como para turistas comprarem as suas refeições
enquanto passeiam pelas cidades ou pelas praias. Isso já existe no mundo inteiro.
Nossa ideia é a oportunidade de trabalho das food bikes
durante o verão
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Veste-te de forma cool e vem experimentar e
demonstrar que andar de bicicleta na cidade é
a melhor forma de deslocação no dia a dia.
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As crianças, jovens e adultos
que adotaram o ciclismo como um modo de vida e não apenas uma opção de final de
semana.
Vamos promover uma cultura de segurança para os ciclistas e para as outras pessoas
que
estão envolvidas no trânsito.

Por outro lado, salientamos a necessidade de garantir a segurança dos utilizadores de
bicicleta na via pública e de bicicleta na vigilância das praias
na época balnearia.

Política de
transportes,
O uso, incentivo e promoção da bicicleta como complemento dos
transportes públicos. Deverá também passar a estar consagrado,
recomendado nos projetos urbanos sejam eles de âmbito internacional,
nacional regional ou mesmo local dos 28 países da UE, o aumento das redes
cíclaveis. Sentir a brisa do vento batendo no rosto e curtir um lindo dia de
sol o a encantam e lhe promovem felicidade, o projecto não consiste numa
bicicleta que se guie sozinha, mas sim num sistema de saúde voltado para os ciclistas que querem melhorar os seus
treinos...
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Clientes
Pedalar está cada vez mais na moda e as ciclovias crescem dentro e fora dos grandes
centros urbanos. São já muitos aqueles que preferem este meio de transporte, não só por
razões económicas mas também de saúde.
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Ympek E
Práticas, rápidas e bonitas, as bicicletas elétricas caíram no gosto de muitas pessoas e
são vistas com cada vez mais frequência.
A bicicleta elétrica é uma boa opção é “Para as bicicletas elétricas com pedal, não é
necessário que o ciclista tenha habilitação.
Movidas parcialmente ou completamente com assistência de um motor elétrico,
alimentado por baterias recarregáveis, as e-bikes costumam ser uma boa opção para
quem realiza deslocamentos mais longos ou que precisam subir e descer ladeira.

1

Parcerias:
Marques Duke, na produção e fabricação de rodas, ao nosso lado para a internacionalização

IBH Bicicletas, na produção e protótipos connosco, para
criar....

Overplan Lda, na produção de quadros....e pintura, juntos para
fazer diferente...
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O Grupo Fricon é o produto de uma sólida cultura corporativa,
que é aberta para o mundo estando sempre disponível para o
diálogo.

E, diálogo em diálogo nós e eles estamos a construir ideias e
decisões..
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A Olá,
tem a missão de inspirar e irradiar a vida dos portugueses de
alegria, e felicidade.
E nós estamos lá ......
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Rubena,
na produção de pneus e câmaras..

Nosso
parceiro no fornecimento de um produto muito importante para a qualidade
da Ympek.
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A NOSSA MOTIVAÇÃO É CUMPRIR OS SEUS REQUISITOS
E EXCEDER AS SUAS EXPECTATIVAS

The best ou nada.....
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A empresa que opera no mercado nacional e internacional com
reconhecida experiência. Ao longo da sua existência soube
acompanhar as crescentes exigências do mercado e criar novos
desafios de forma criativa e operante, estruturando sucessivos
objectivos de crescimento.
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A ideia do seu fundador é de que em todas as empresas
deve existir uma força criativa de expansão, inovação
e investimento, tendo em vista o crescimento e a
descoberta de novos caminhos.

A ideia do Leafxpro tornou-se real quando
decidimos que montar nossas bicicletas em
dias de sol apenas não foi suficiente.

Nós questionaram-nos por que as pessoas tendem a usar limitando transportions quando eles
podem ter a liberdade de apenas pegar suas bicicletas e passeio como bem entenderem, sem o
stress dos congestionamentos de automóveis, horários ou ônibus superlotados e trens! Então
começamos a pensar que tinha que haver uma maneira eficiente, durável, versátil, confortável,
elegante e ergonómico e fácil de usar para montar de A para B, mesmo com más condições
atmosféricas.
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2017 Foi assim:
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