
走訪“誠信店”系列
形象數碼新濠天地店
Conhecer as Lojas Certificadas: Image Digital

「形象數碼」自2010年開業以來，已先
後於本澳各大型綜合渡假酒店開設分店，
向來以“一站式”出售電子產品及攝影器
材，不斷提供最新的產品及優質服務，6年
以來均獲得本澳消費者及旅客的優良評
價。其中位處新濠天地的分店更獲得本會
2015年度A級誠信店獎項。這家由香港
來澳開設的企業，其經營模式有何優秀之
處，值得其他誠信店商號借鑒呢？該公司
的地區經埋馮聞卓先生與本會分享了箇中
經驗。

馮經理表示，「形象數碼」無論在提供
電子產品或銷售服務方面，一向憑著“以
客為先”的理念，處處以提供貼心服務、滿
足客戶所需為目標。在「形象數碼」的產品
體驗區內，客戶可以在親身試用各種最新
的電子產品的同時，休閒地茗茶及品嚐紅
酒，舒適的環境及銷售模式可以令客戶盡
享購物過程。在售後服務方面，只要產品
在購買後的10天內無出現人為損壞，都可
獲免費更換；並設有24小時服務熱線，由
專人接聽客戶來電並隨時解答問題；另外，
「形象數碼」亦設有專人送貨服務，以方便
未能親身到店的客戶購物。

馮經理認為獲得2015年A級誠信店獎
項，是政府相關部門及消費者對「形象數
碼」的認同；而員工對於獲獎感到鼓舞，更
有信心繼續為客戶提供優質產品及貼心
銷售服務。馮經理表示，在現時人力資源
不足的情況下，要堅持提供優質的服務，
對企業來說是一大挑戰；但員工作為企業
的重要資產，對於工作成果得到肯定，是
企業得以發展的基石。由於「形象數碼」對
本澳的經濟抱有信心，未來仍會繼續開設

dos clientes e dar esclarecimento às questões 

por eles apresentadas. Por outro lado, dispõe 

do serviço de entrega para os clientes que não 

podem se deslocar pessoalmente à loja.

 O Sr. Fong considera que o prémio de 

classe A de Loja Certificada do ano 2015 

recebido foi um reconhecimento que o 

governo e os consumidores atribuíram à 

empresa. Os trabalhadores da Image Digital 

sentiram-se contentes e motivados a 

continuar a prestar serviços de qualidade aos 

clientes. O gerente reconhece que hoje em dia 

manter serviços de boa qualidade é um 

grande desafio para todas as empresas que 

estão a enfrentar a falta dos recursos 

humanos. O pessoal é sempre importante 

para uma empresa. A empresa, que se sente 

optimista com o desenvolvimento ecónomico 

de Macau, irá focalizar-se em explorar 

actividades em Macau e abrirá mais lojas, para 

além de que irá continuar a aperfeiçoar-se e 

prosseguir o princípio “Clientes estão sempre 

na prioridade”.

新的分店，將經營重點及發展項目集中於
澳門，並會繼續改善自身的不足及秉持積
極的態度，貫徹“以客為先”的經營理念。
 

 Tendo inciado actividades em 2010, a 

Image Digital estabeleceu lojas em vários 

complexos turísticos de Macau. A empresa 

vende produtos electrónicos e equipamento 

de fotografar e de filmar através dos serviços 

“one stop”, fornecendo produtos mais 

actualizados e serviços de qualidade, o que faz 

com que a mesma ganhe popularidade entre 

os cidadãos e os turistas que vêm a Macau. A 

loja da Image Digital sita no City Of Dreams 

ganhou ainda o prémio de classe A de Loja 

Certificada do ano de 2015. Como é que esta 

empresa do capital de Hong Kong consegue 

este êxito na exploração de actividades em 

Macau? O gerente regional da Image Digital, o 

Sr. Fong partilhou connosco as expriências de 

sucesso da empresa.

 O Sr. Fong afirma que a empresa faz 

negócios sempre com base no princípio 

“Clientes estão sempre na prioridade”, 

procurando prestar serviços satisfatórios e 

que correspondem às necessidades dos 

clientes. Na zona de exprimentação de 

produtos, os clientes podem experimentar os 

produtos mais actualizados, ao mesmo tempo 

desfrutam do chá ou do vinho num ambiente 

confortável. Em relação aos serviços 

pós-venda, aceita-se a substituição gratuita de 

produtos no prazo de dez dias após a venda 

desde que não sejam danificados por força 

humana. A empresa disponbiliza uma linha 

aberta de 24 horas para atender as chamadas 
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