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9º ANIVERSÁRIO: MODO ON! 

LOGO FAZ ANOS E OS “PRESENTES” SÃO PARA OS CLIENTES 

A LOGO está a celebrar o 9.º aniversário com uma campanha multimeios e oferece descontos 

nos seguros auto, casa e saúde a todos os seus atuais e novos Clientes. No âmbito destas 

campanhas os seus mais de 115 mil atuais Clientes são recompensados pela sua fidelidade 

com seis meses de oferta em novos seguros e os Novos Clientes presenteados com uma oferta 

de 4 meses de desconto nos seguros auto, casa e saúde. Para comunicar estas ações a LOGO vai 

recorrer a mupis, anúncios em imprensa e diversas iniciativas digitais, aproveitando também a 

sua presença ativa nas redes sociais. 

Com um ADN totalmente vocacionado para a inovação e uma clara aposta nas novas 

tecnologias, a marca foi pioneira no lançamento de um site multidevice totalmente responsive 

(otimizado para qualquer dispositivo), para além da app myLOGO, que permite, por exemplo, 

efetuar o pagamento de um recibo, solicitar assistência, participar um sinistro, pesquisar 

prestadores da rede médica e marcar consultas, entre muitas outras funcionalidades.  

Lançou ainda um blog, de partilha de conteúdos, focado em diversos temas do quotidiano. O 

BLOGO assume-se como o local onde o leitor poderá recolher informação relevante e 

relacionada com o mundo dos seguros e outros temas do dia-a-dia, de forma simples e prática, 

divertida e bem-humorada, em linha com a personalidade da marca. 

 
Sobre a LOGO: 
 

A LOGO, que iniciou a sua atividade em janeiro de 2008, foi a primeira marca de seguro direto 

low cost a disponibilizar serviços e produtos do ramo Não Vida exclusivamente através da 

Internet e telefone. Atualmente disponibiliza seguros automóvel (incluindo moto), casa e 

saúde. A LOGO conta com mais de 115 mil Clientes. A LOGO é uma marca detida pela 

Seguradoras Unidas, S.A., entidade resultante da fusão das seguradoras Açoreana, LOGO e T-

Vida na Tranquilidade. 
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