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CEPSA LANÇA O  CARTÃO TRANS CLUB 

  

Clube de Fidelização exclusivo para Profissionais de Transporte  

 

  

A CEPSA, no seu permanente esforço para oferecer um 

melhor serviço aos seus clientes, lança no mercado Nacional o 

clube de fidelização TRANS CLUB. Um programa dirigido a 

profissionais de transporte, que premeia a fidelidade dos 

sócios oferecendo produtos e serviços exclusivos.  

 

TRANS CLUB dispõe de um cartão para todos os seus sócios 

com o qual podem acumular pontos e rebater por ofertas 

exclusivas bem como, desfrutar de outra vantagens : um seguro de acidentes gratuito que protege em caso de 

acidente ou invalidez, sorteios e promoções específicas, diversas salas de descanso – Sala Transclub -   

situadas nas principais  áreas de serviço CEPSA da Península, uma revista sobre as actividades do clube e 

novidades do sector, e ainda convites para eventos desportivos. 

 

O cartão TRANS CLUB está disponível numa rede de mais de 1.800 postos CEPSA, em Portugal e Espanha. 

Conta ainda com uma linha de atendimento exclusiva: 707 295 295 . 

 

Como refere Luís Gata Gonçalves, Director da Rede CEPSA em Portugal, “este cartão pretende fidelizar aos 

nossos postos e áreas de serviço um grupo de clientes bastante importante para a CEPSA, premiando-os a título 

pessoal pela sua constante confiança na nossa marca. Através da experiência nas salas de descanso e nas 

diversas iniciativas do Clube TRANS CLUB, consideramos que este cartão, a par dos mais recentes cartões 

lançados –CEPSA STAR e CEPSA STAR FROTAS – será um bom aliado de trabalho para os profissionais de 

transporte”.  

 

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 
via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica das 
instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa em Portugal 
combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes e, mais recentemente, deu 
início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de abastecimento e armazenamento 
que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto.  

 

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2008 

CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A. - Direcção de Comunicação de Marketing 

dir.comunicacao@cepsa.pt / Tel: 21 721 7608 / www.cepsa.pt 
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