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Moço de
Recados

O facilitador
de vida
São cada vez mais as pessoas que se queixam
de falta de tempo para tratar de assuntos
pessoais ou, simplesmente, para passear
o cão Bobby, fazer companhia ao gato Mingau
ou surpreender a cara-metade. Ciente dessa
realidade, Luís Campos criou o Moço
de Recados que promete facilitar-lhe a vida
e dar-lhe tempo para fazer o que mais gosta!
Texto Patrícia Gaspar e Silva
Fotos David Cardoso com edição de Luís Campos

E

stávamos em 2012 quando Luís
Campos decidiu colocar em prática
as ideias que há muito tinha em papel. Entre agosto e novembro desse
ano, ultimou pormenores, fez contactos e iniciou atividade. Finalmente, o Moço de Recados
estava no ativo e decidido a facilitar a vida de
todos os que se queixavam da falta de tempo
– e de vontade, também – para tratar de assun-
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tos para os quais parecia nunca haver tempo.
De lá para cá, fez muito mais do que recados. Não
só ampliou a oferta de serviços, como estabeleceu parcerias com empresas diversas que asseguram uma oferta ainda mais diferenciadora.
Como seria de esperar, o Moço de Recados cresceu, Luís Campos conta agora com uma equipa
que o ajuda a assegurar os serviços e prepara-se
para desenvolver o seu próprio franchising!

! Sabia que…
… o Moço de

Recados também
faz as suas
compras? Faça
a lista do que
precisa e ele faz
as suas compras,
em qualquer loja e
supermercado. No
final, faz a entrega
no local que indicar!

! Apetece-lhe algo?

Se ser guloso for o seu único “problema”, o Moço de Recados tem um
serviço especialmente criado a pensar em si. Se a meio da tarde tiver
uma vontade súbita de devorar os famosíssimos pastéis de Belém ou
os inigualáveis croissants e palmiers d’O Careca, o Moço de Recados
compra-os e leva-os até si. Mas, se em vez destes, preferir o delicioso
bolo de morango e os pastéis de massa tenra do Frutalmeidas, ou o
magnífico praliné de noz do Bom de Noz, é só dizer!

Delegar nunca foi tão fácil
Com características inovadoras e ainda por
explorar no nosso país, o Moço de Recados veio
permitir delegar tarefas, sem grande esforço,
numa base de total confiança, profissionalismo
e confidencialidade. Embora a vespa seja a imagem de marca, os serviços não são feitos exclusivamente nela – o que permite um serviço mais
abrangente –, mas não passa despercebida.
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Os serviços disponibilizados pelo Moço de Recados são os mais variados e tanto passam pela
resolução de burocracias, nomeadamente,
entrega e recolha de documentos, como pela
assistência a pessoas e animais, sem esquecer
compras e o que mais lhe passar pela cabeça.
E depois conta ainda com as parcerias com
empresas que prestam serviços especializados
que, muitas vezes, nos salvam a vida. Partiu a
chave de casa ou precisa de uma cópia com urgência? Quer vestir “aquele” vestido à noite,
mas a bainha está por fazer? Esqueceu-se do
aniversário da sua namorada e precisa desesperadamente de um ramo de flores para evitar que
ela atire as suas coisas pela janela? O seu pc avariou e precisa que seja arranjado com urgência?
O Moço de Recados tem os parceiros ideais para
lidarem com cada um desses problemas!

Preços
Pode contratar o Moço de Recados durante um
período mínimo de 45 minutos, a que corresponde o pagamento de 15€. Por cada 15 minutos
adicionais, acrescem 5€. Os serviços estão disponíveis na região da grande Lisboa, de 2ª a 6ª
feira, das 9h às 18h30, e fins-de-semana e feriados mediante agendamento. Contudo, também
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é possível contratar recados para fora da cidade
(e até do país) e fora do horário útil. Basta pedir
um orçamento à medida.
Poderá optar pelo cartão pré-pago que garante
um desconto de 10% sobre os valores base e ainda
assegura que o cliente não tenha de fazer qualquer
pagamento até atingir o saldo limite do cartão. ™

?

!

QUER SER
UM MOÇO DE
RECADOS?

SERVIÇOS PARA
O MOÇO DE RECADOS

Se é o seu caso,

bancos, finanças, segurança social, IMT,

temos uma boa

embaixadas, consulados, etc

notícia: Luís Campos

< Entrega e recolha de documentos em
<Assuntos relacionados com serviços

está a desenvolver

públicos (água, eletricidade, gás e

o franchising do seu

telecomunicações)

“Moço de Recados”.
Contacte-o!

< Levantamento de encomendas e cartas
< Levantamento de análises e exames
médicos
< Entrega e recolha de encomendas a
portadores no aeroporto ou noutro lugar
< Reconhecimento e autenticação de
registadas nos correios

documentos em consulados, notários e no

Ministério dos Negócios estrangeiros (vistos
e outros)

< Entrega e recolha do carro em idas à
< Espera e acompanhamento do serviço de
reboque
<Transporte de combustível até ao local
onde está o veículo
<Tratamento do imposto de circulação
< Passear e brincar com o animal de
estimação
<Alimentar e colocar água fresca
< Limpar o espaço exterior e/ou areão
<Transporte do animal de estimação para
o veterinário ou para a tosquia
< Recolha e entrega de objetos esquecidos
oficina/revisões/inspeção/lavagem

em casa, no emprego, em lojas, etc

!

Ofereça o Moço de Recados
Não o “moço” propriamente dito, mas os seus serviços!

< E muito, muito mais!

! Contactos

Moço de Recados

O cartão oferta Moço de Recados tem um custo de 30€,

925 589 178

disponibiliza 1h30 de recados e tem a validade de 1 ano

geral@mocoderecados.com

após a sua emissão.

www.mocoderecados.com
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