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ManWinWin já tem presença no Vietname
 

A ManWinWin deu mais um grande passo na sua estratégia de internacionalização na Ásia, 

chegando agora ao Vietname com um novo parceiro estratégico – a ECC Bách Khoa, uma 

consultora de engenharia especializada em eficiência energética.  

Com sede na capital Hanoi, a ECC Bách Khoa é uma empresa especializada na gestão energética, 

ajudando os clientes a reduzir custos com projetos de gestão, auditoria e eficiência energética, 

promovendo cursos de formação com técnicos certificados e ainda vendendo equipamentos eficientes 

de ventilação, energia solar, iluminação LED, AC, sistemas de ar comprimido, entre outros. 

Com uma amplo leque de clientes no ramo industrial, junta-se agora à rede ManWinWin Software 

como parceiro oficial de soluções de organização e gestão da manutenção no Vietname, somando mais 

um mercado estratégico a uma lista que já inclui Brasil, Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália, 

Indonésia e agora Vietname. 

 

 

 

 

 

Para mais informações por favor contacte: Rodrigo Seruya Cabral   

+351 934 309 184 // Skype: RSC1609 ou  rcabral@navaltik.com  
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Sobre a Navaltik Management 

 

A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem em 1981, 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de software de 

manutenção (CMMS). A empresa teve uma faturação de cerca de 700 mil euros em 2015, o que se traduz num 

crescimento médio de 10% por ano nos últimos 6 anos, e conta atualmente com uma equipa técnica sólida, com 

know-how e talento, que aumentou praticamente 40% nos últimos 18 meses. A Navaltik Management espera 

crescer cerca de 20% este ano, contando já com centenas de clientes em mais de 25 países no mundo, clientes de 

referência como a Alstom, a Danone, a Essilor, o Grupo Dupont, Four Seasons, entre outros, e já tem presença 

local através de parceiros no Brasil, Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália, Indonésia e Vietname, além de 

sede em Portugal. 

  


