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走訪“誠信店”系列
利昌珠寶金行
Conhecer as Lojas Certificadas:
Lee Cheung Jewellery Co., Ltd.

H

 位於高士德大馬路70號的“利昌珠
寶金行”榮獲2015年A級誠信店獎項，到
底這間中小企憑藉哪些優越之處，開業3
年間取得本會的認證及顧客滿意的認同
呢？“利昌珠寶金行”負責人甘潤堅先生
於本期「走訪誠信店系列」中向大家分享
獲獎心得。
 甘先生表示“利昌珠寶金行”位處
高士德人流最密集的區域，店方一直以

“品質第一，信譽第一”作為經營理念，向
本地消費者及遊客提供優質且價格相宜
的貨品。來消費的顧客不僅有附近居住
的街坊，亦有來自國內的旅客，在喜慶日
子來臨時，他們都會優先選擇到店方購
買所需金飾或鑽飾，甘先生認為這全因“
利昌珠寶金行”堅持薄利多銷及對商品
品質的堅持，與大企業的佣金、高昂手工
費及高成本比較下，即可立竿見影，所以
經營數年以來已贏得一批相熟顧客的口
碑，慢慢大家更成為了朋友。
 甘先生表示，其本人從事珠寶業已30

O Sr. Kam afirma que, situada na zona mais 

movimentada da Av. Horta e Costa, a joalharia 

vende produtos de qualidade e a preço razoável 

aos consumidores locais e turistas, os quais vão 

fazer compras à joalharia para a celebração dos 

dias festivos e importantes, dado que os 

produtos lá vendidos são baratos e de boa 

qualidade, não como as grandes empresas que 

cobram comissão e taxas de trabalho manual no 

valor muito elevado. Assim sendo, no decurso 

de três anos de actividades, a joalharia tem 

ganhado a reputação e mantido uma relação a 

longo prazo com muitos clientes.

Com mais de trinta anos das experiências de 

trabalho no sector de ourivesarias e joalharias, o 

Sr. Kam considera sempre que o controlo 

rigoroso da qualidade dos produtos e a prestação 

dos serviços com sinceridade são factores 

essenciais para uma empresa alcançar o sucesso. 

Apesar de que a economia local está no período 

de ajustamento, Macau conseguirá ultrapassar 

estas dificuldades com o apoio das políticas 

nacionais e com a persistência da população.

O Sr. Kam reconhece que o prémio de Loja 

Certificada de Classe A tem credibilidade social 

assegurando à loja premiada uma imagem boa 

para os cidadãos e turistas. Apesar de ser uma 

pequena e média empresa que tem capital e 

recursos humanos limitados, a Lee Cheung 

Jewellery Co., Ltd. conseguiu obter o 

reconhecimento da Administração. No futuro, a 

joalharia irá empenhar-se continuadamente em 

explorar actividades contribuindo para a 

promoção da conduta com ética nos negócios 

em toda a cidade.

多年，始終認為嚴格控制貨品品質及對
顧客秉持“將心比心”是一家企業成功的
基本要素。雖然澳門經濟歷經週期性起
伏，但憑藉國家政策支持，以及澳門人堅
忍、迎難而上的精神，定必會克服困難。
甘先生認為A級誠信店獎項具有社會公
信力，已在本地消費者及遊客心中確立
了優質貨品及服務的形象。“利昌珠寶金
行”只是一間中小企業，在沒有龐大資金
及人源的規模下，都力爭獲得政府相關
部門的認證，未來會繼續努力經營，在澳
門這個充滿人情味的小城，為推介誠信
澳門出一分力。

Lee Cheung Jewellery Co., Ltd., situada na 

Av. Horta e Costa N.º 70, conquistou o prémio 

de Loja Certificada de Classe A do ano 2015. 

Como é que esta pequena e média empresa 

alcançou êxito e conquistou a satisfacção dos 

clientes durante três anos após o início de 

actividade? Conversámos com o responsável da 

joalharia, Sr. Kam para desvendar este segredo.
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