
MedicalTrailers



RaceTrailers e LineaMédica

• A presente apresentação foi desenvolvida com base numa parceria de sucesso entre 
a Race Trailers, empresa com uma vasta experiência no desenvolvimento de atrelados 
de singular qualidade para marcas como Volvo e Porsche, e a LineaMédica, empresa que 
atua no setor dos dispositivos médicos desde 2001, pautando-se pelo desenvolvimento de 
produtos, soluções e serviços suportados na auscultação das necessidades do mercado.



MedicalTrailers
•  Associando a vasta experiência da LineaMédica à excelência dos atrelados desenvolvidos 
pela Race Trailers, apresentamos-lhe uma solução inovadora para responder a uma nova 
necessidade do mercado: o Medical Trailer.



MedicalTrailers
• Superfície móvel, um atrelado, totalmente equipável

• Soluções para a prestação de cuidados de saúde, rastreios, consultas, diagnósticos, ...

• Total  mobilidade com padrões de qualidade e excelência de serviço equiparáveis a
uma clínica

• Facilidade  de adaptação a diferentes contextos: total personalização  de acordo com
as exigências da prestação do serviço de saúde

• Mobilidade, versatilidade e elevados padrões de qualidade 



MedicalTrailers

• O Medical Trailer define-se por ser personalizável de acordo com os requisitos do cliente. 



MedicalTrailers

• Área disponível: até 60 m2

• Autêntica clínica ou área para prestação de cuidados de saúde

Três benefícios fundamentais do medical trailer:

Mobilidade 
total: estar 

presente onde é 
necessário

Angariação
de clientes

Vertente
promocional



MedicalTrailers
| Mobilidade total: estar presente onde é necessário

• Total mobilidade da área clínica: leve a sua prestação de serviços a locais com carências 
a nível de cuidados de saúde, tais como diversas populações no território nacional, nicho 
de mercado por explorar.

• Em casos extremos, a nível internacional: possibilidade de implementar hospitais de campanha

• Medical Trailer em zonas com necessidades específicas e urgentes de cuidados primários
de saúde. 



MedicalTrailers
| Angariação de clientes

• Medical Trailer em zonas estratégicas: plano de angariação de clientes para a sua 
unidade principal. 

 Plano de aquisição de clientes: 

 1. Prestação da primeira consulta ou
 rastreio no Medical Trailer 

 2. Verificando-se a necessidade de
 continuação de acompanhamento:
 encaminhamento do cliente para a
 unidade principal de saúde.



MedicalTrailers
| Angariação de clientes

• Primeira consulta no Medical Trailer: o potencial cliente poderá beneficiar da qualidade 
do serviço prestado pela sua instituição

• Favorecimento da preferência pela marca aquando de uma necessidade de cuidados 
de saúde

• Aumento da taxa de fidelização e de captação de clientes



MedicalTrailers
| Vertente promocional

• Deslocar-se num Medical Trailer com 90 m2 de área promocional representa dois painéis 
laterais de 40m2: atividade de marketing e comunicação

• Contrariando o investimento em outdoors que apresentam valores consideráveis

• Medical Trailer: mobilidade 24 horas / 365 dias 

• Personalização total da comunicação dedicada à sua marca, bem como a patrocinadores 
e parceiros

• Brand awareness: internacionalize a sua marca e os seus parceiros utilizando o Medical 
Trailer onde este for mais necessário
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Angariação de clientes, exploração de novos nichos de 
mercado, aumento do brand awareness 

MOBILIDADE          VERSATILIDADE          QUALIDADE
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Obrigado.

RaceTrailers
Henrique Pinto, +351 919 393 869

hcp@race-trailers.net

LineaMédica S.A.
Victor Rodrigues, +351 917 525 204

victor.rodrigues@lineamedica.pt
www.lineamedica.pt


