
Porque o progresso não espera por ninguém.
Porque a oficina é a nossa razão de ser. 

Compreendemos as suas necessidades e os seus desafios, 
oferecemos soluções de qualidade: formação, informação e 
bons conselhos são a chave para o seu dia-a-dia e para o 
futuro da sua oficina.

Está no nosso ADN

Facilitamos muito o dia a dia da sua oficina
e estimulamos o seu desenvolvimento e
rentabilidade para garantir o seu futuro.

www.grupeina.com

POR E PARA
A OFICINA

grupeina@grupeina.pt 
www.grupeina.com

O nosso vídeo: 

Formação · Informação · Assessoria

Soluções técnicas para a oficina

For:

Soluções Digitais para a Oficina:
Sites, Aplicações e Mecanismos de Busca.

A web da sua o�cina: awebdasuaoficina.com 

Pesquisa de o�cinas: pesquisadeoficinas.com

3 ferramentas para impulsionar a sua presença digital e atrair 
mais clientes.

1º

awebdasuaoficina.com permite que você crie, personalize 
e faça a gestão o seu próprio site de uma forma muito 
intuitiva e rápida.

2º

Motor de pesquisa exclusivo. Registamos a sua web na 
aplicação e no site pesquisadeoficinas.com para que os 
seus potenciais clientes o encontrem com mais facilidade.

3º

Motor de pesquisa de promoções. Promovemos as suas 
campanhas gratuitamente no seu site awebdasuaoficina.com 
para que tenha ainda mais visibilidade.

E um bónus!

O nosso www.blogmecanicos.com, o blog dos pro�ssio-
nais da o�cina, irá informá-lo sobre as avarias mais frequen-
tes e as novidades e tendências do setor. Inscreva-se e 
receba todas as novidades gratuitamente no seu e-mail!

A plataforma online para desenvolver e atualizar ainda 
mais o seu conhecimento técnico e muito mais! Vídeos 
tutoriais, fórum de pro�ssionais, artigos interessantes, 
etc.

+75 cursos técnicos

+10.500 recursos multimédia

+6.000 alunos

www.oficina.campuseina.com

Formação contínua online:
Mecatrónica, Carroçaria e Comercial.

Incluímos:

+75 cursos básicos e avançados.

Atualizações contínuas para se manter atualizado.

Vídeos tutoriais passo a passo.

Tutor online para suporte e motivação.

Teste de competência para orientar o aluno.

Autoavaliações para garantir o progresso.



De mecânico para mecânico, assessoramos a o�cina 
no diagnóstico e reparação de avarias, e 
disponibilizamos informação técnica, por telefone ou 
através das plataformas online AD360 ou ADService 
Ticketing.

Analisamos, resolvemos e veri�camos as avarias reais 
consultadas no nosso contact center, e transformamos 
em boletins técnicos com códigos de avaria, sintomas, 
causas e soluções passo a passo com imagens 
ilustrativas.

Reparamos, clonamos e alugamos unidades de 
comando eletrónico.  E com garantia!  Ligue-nos sem 
compromisso e consulte os nossos especialistas, 96% 
dos nossos clientes recomendam-nos!

Transformamos a realidade da o�cina e do setor em 
formação técnica prática e útil para que o pro�ssional 
mecânico possa enfrentar com sucesso o seu dia a dia 
e consolidar o seu futuro. 30% Teoria + 70% Prática.

Temos:

+50 consultores especializados.

Mais de 15 anos de experiência multimarcas.

Formação contínua para nossos assessores.

Acesso a todas as bases de dados técnicas originais.

Acesso à base de dados EinaVTS.

Atendimento personalizado e empático à oficina.

Integramos:

Casos reais EinaContact resolvidos e verificados.

Casos reais EinaTech resolvidos e verificados.

Informações e newsletters de marcas e fabricantes.

Concentre-se no processo de reparação.

Simplificação da linguagem técnica.

Motor de pesquisa com vários filtros.

Temos:

+10 técnicos especializados em eletrónica.

+5 anos de experiência.

Consultoria.

Bancadas de teste próprias.

Protocolos de reparação eficientes.

Garantias de 6 meses a 1 ano.

A nossa base:

As consultas reais das oficinas ao EinaContact.

As necessidades reais da oficina.

Novas tecnologias e técnicas.

Tendências da indústria.

Novos equipamentos de diagnóstico.

Novos modelos de veículos.

Especialistas em Unidades Eletrónicas:
Reparação, Clonagem e Aluguer.

Formação Presencial Prática:
Mecatrónica, Carroçaria e Comercial.

+200.000 consultas por ano

98% das consultas resolvidas

+950.000 casos

+100 marcas afetadas

+1.800 modelos afetados

+12.400 versões afetadas

+3.000.000 de pesquisas por ano

Unidades de motor

Quadros de instrumentos

Unidades de conforto

Grupos de ABS

Unidades de airbag

+20 formadores

+65 cursos técnicos

+45 carros de formação

Contact Center Especializado:
Assessoria e Informação Técnica.

www.ad360.es/#/adservice

wwww.adserviceticketing.com

T: 214 451 790
For:

www.einavts.com www.grupeina.com/einatech/ www.grupeina.com/formacion-tecnica/ 

Base de dados de avarias reais resolvidas:
códigos de avaria, sintomas, causas e soluções.




