
A marca de computadores INSYS, presente  no mercado há 
mais de 15 anos, é uma das marcas líderes do seu sector. A 
aposta na inovação e na produção de uma vasta gama de 
equipamentos informáticos de �abilidade e qualidade 
superiores, �elmente adaptados ao evoluir das
necessidades das empresas modernas e dos utilizadores 
particulares, permitiu construir um capital próprio como 
marca inovadora e merecedora de con�ança.  

Actualmente, a INSYS ocupa o terceiro lugar no mercado 
português com 12,9% de quota de mercado (fonte: IDC 
EMEA PC Tracker) sendo a única marca portuguêsa  de 
computadores portáteis a integrar o programa e-escolas, 
através da oferta TMN.

Marcos
   PMPF
   Primeiro Portátil concebido para a população sénior 
   Primeiro Portátil Open Source e-escolas
   Primeiro Portátil com 3g interno no segmento do grande     
consumo
   Desenvolvimento Sistema Recovey Insys

A INSYS investiu recentemente,  através de uma parceria internacional  em 
tecnologia proprietária de impressão térmica, que permite designs ilimitados 
em diferentes texturas, incluindo textura em 3D, volumes e tempos de entrega 
mínimos e com a possibilidade de personalização integral de toda a gama de 
portáteis INSYS.

Além da personalização exterior é também efectuada a personalização ao nível 
do processo produtivo, com geração de imagem de fábrica única de software 
do equipamento produzido, permitindo o Marketing One-to-One. É efectuada a 
geração de auto-install de imagem de fábrica, replicável à base instalada (links, 
wallpapers, home pages, cd’s virtuais, conteúdos, entre outros). 

A INSYS desenvolveu um exclusivo Sistema Recovery INSYS proprietário é 
gerador de importante avanço tecnológico

 
Brand Art Concept
A proposta de valor apresentada pela INSYS, ao dispor das organizações, demonstra o elevado potencial dos computadores portáteis como 
meio inovador de comunicação e promoção das marcas, podendo ser considerados verdadeiros Muppi’s Móveis (MM). 
A INSYS sugere diferentes vectores de investimento disponibilizados com o Brand Art Concept, a título de exemplo:
   A nível da comunicação das organizações, personalização dos computadores portáteis usados pela organização em acções de marketing e 
comunicação, aparecendo assim a promover a sua marca e não uma marca alheia de computadores;
   A nível social, aplicando parte do orçamento de marketing para personalizar e �nanciar a aquisição de computadores portáteis por parte dos 
seus colaboradores, promovendo assim a identidade corporativa e colocando a circular um maior número de Muppi’s Móveis; 
   A nível das parecerias como meio de �delização patrocinando a aquisição de computadores portáteis por parte de parceiros, que em
contrapartida promoverão através dos mesmos a marca da organização. 
 

As soluções desenvolvidas pela INSYS têm merecido vários 
prémios e destaques, por parte da comunidade 
tecnológica e dos média, tendo vindo a �xar novos 
padrões de excelência técnica. Entre as mais recentes 
inovações conta-se a implementação do primeiro 
Programa Mundial de Personalização de Fabricante, 
aplicável a uma vasta gama de portáteis INSYS, baseado no
desenvolvimento de tecnologia própria no âmbito da 
auto-regeneração dos processos produtivos e da
personalização imagens de fábrica.
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