
走訪“誠信店”系列
周大福珠寶集團有限公司 
羅保博士街店

Conhecer as Lojas Certificadas:
Ourivesaria e Relojoaria Chao Tai Fok Limitada 
(Loja Rua do Dr. Pedro José Lobo)

 “周大福珠寶集團有限公司” （下稱
“周大福”）位於羅保博士街15-17號地下

的店舖獲本會評為2015年度A級“誠信
店”，且非首次獲此殊榮，可見其優質服
務水平，並能精益求精，建立優良的品牌
信譽。本會走訪了周大福羅保博士街店，
報道其誠信經營的心得。

 
周大福為世界級領先珠寶公司，至

今已有87年的歷史，零售點遍佈大中華

實價來誠信經營，清晰的商品資訊，有利
消費者選購心儀的商品。

 “機會是留給有準備的人”。在經濟
起起伏伏的時代裏，如何能突圍而出呢？
周大福於2011年選擇於網上設立“周大
福 網 絡 旗 艦 店 ”，方 便 消 費 者 於 網 上 瀏
覽及選購心儀商品，同時，消費者亦享有
周大福的保養服務。周大福的網絡旗艦
店與實體店相輔相成，提供更多的商品
資訊予消費者，使消費者享有不同的購
物體驗，不但能達致宣傳的效益，還能提
升商號的品牌形象。

地區，而羅保博士街為澳門地區第八分
店，於2010年開始營業，2012年獲頒發
本會誠信店優質標誌，對於能獲得本會A
級“誠信店”獎項，港澳營運管理中心總
經理王騰先生感到高興，並認為這是對
前線員工的鼓勵，肯定了他們在服務上
具備的專業性以及努力付出。能成為A級

“誠信店”，不但代表周大福通過了本會
的重重考核，還表示其受到巿民及旅客
的信任，這與其重視產品品質優良與安

全、以及完善的員工培訓與監
督制度密不可分。周大福早於
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“一口價”的銷售模式，以明碼

 A Ourivesaria e Relojoaria Chao Tai Fok 

Limitada (Loja Rua do Dr. Pedro José Lobo) 

foi classificada, mais uma vez, como Loja 

Certificada de Classe A em 2015. Este 

sucesso deve-se a que tem prestado 

continuadamente os serviços de excelência. 

Fizemos uma entrevista com a ourivesaria 

para conhecer como esta explora actividades 

com ética e credibilidade.

 

 A Ourivesaria e Relojoaria Chao Tai Fok 

Limitada é uma empresa prestigiada a nível 

internacional e tem 87 anos de história. Tem 

sucursais dispersos na Grande China e a loja 

consumidor escolhe produtos preferidos 

com informações detalhadas sobre os 

mesmos.

 

 “A oportunidade só aparece aos 

preparados”. Como é que a Chao Tai Fok 

alcançou sucesso vivendo uma economia 

sempre em mudança? Em 2011, a 

ourivesaria criou “Chao Tai Fok eShop”, loja 

on-line em que os consumidores podem 

visualisar e comprar jóias, para além de 

poderem recorrer aos serviços de 

manutenção. Com a articulação entre a loja 

virtual e as lojas físicas, a ourivesaria passa a 

disponibilizar mais informações sobre os 

produtos vendidos e trazer diferentes 

experiências de compra aos consumidores. A 

iniciativa de criar loja virtual não só pode 

contribuir para a promoção da empresa 

como também melhorar a imagem da 

mesma.

na Rua do Dr. Pedro José 

Lobo é o 8.º sucursal em 

Macau, aberto em 2010. A partir 

de 2012 tornou-se Loja 

Certificada e em 2015 ganhou o 

prémio de Loja Certificada de 

classe A. O gerente Sr. Wong 

congratulou-se com o prémio considerando 

que foi um elogio aos trabalhadores da 

primeira linha reconhecendo o seu 

profissionalismo e o esforço na prestação 

dos serviços. O Sr. Wong indica que a 

confiança dos cidadãos e turistas ganhada 

por parte da loja se deve a que esta dá 

sempre importância à qualidade e 

segurança dos produtos, bem como ao 

mecanismo de formação e supervisão do 

pessoal. É de assinalar que, já em 1990, a 

Chao Tai Fok foi pioneira em lançar o 

modelo de venda “Preço fixo” em Hong Kong 

e Macau, no sentido de permitir que o YC
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