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Vai viajar?
Agora já
pode alugar
as malas
Bag4Days Empresa de Famalicão cria
serviço com modelo de negócio pioneiro
em Portugal

Rúben Marques,
de 39 anos, instalou
empresa na incubadora
Famalicão Made In

Como funciona Aluguer
mínimo é por quatro dias

Processo Recolha e
entrega em 24 horas

As malas têm de ser alugadas por
um período mínimo de quatro dias,
sendo que, dependendo do tamanho,
custam entre 4 e 8 euros. A empresa
garante que só trabalha com “modelos de topo”, e que as malas são
substituídas por outras malas novas
em curtos períodos de tempo.

Após o aluguer, a Bag4Day
entrega a mala na morada solicitada em 24 horas, e demora o
mesmo tempo a fazer a recolha.
Rúben Marques está a trabalhar
no sentido de expandir o serviço
para fora da União Europeia,
nomeadamente para o Brasil.

Alexandra Lopes
cultura@jn.pt

Rúben Marques quer facilitar a vida
aos viajantes, tanto quanto queria que a
sua tivesse sido facilitada quando precisou de malas para viajar no verão do ano
passado. Por isso, criou uma empresa
para um novo negócio: a Bag4Days, aluguer de malas de viagem. Grandes, pequenas, discretas ou nem tanto, certo é
que a empresa consegue responder a todas as necessidades. “Sempre com qualidade e segurança”, garante Rúben.
O consultor informático criou a
Bag4Days, que além de alugar malas
também guarda malas de quem não tem
espaço ou pretende libertar espaço em
casa e permite, ainda, que quem possua
malas as possa assim rentabilizar.
A aventura começou há cerca de um
ano, quando Rúben Marques, de 39
anos, precisou de malas para uma viagem longa. O habitual era recorrer ao irmão, mas teve de se desenrascar quando já perto da hora de organizar os pertences nas malas descobriu que o irmão
também tinha uma viagem marcada
exatamente para a mesma altura.
Comprou uma mala numa grande superfície comercial, mas no regresso, já
em casa, descobriu que tinha sido assaltado. E devido ao tipo de mala, não havia forma de ter dado conta do assalto
ainda no aeroporto. Resultado: teve de
arcar com o prejuízo.

Mas não se conformou, e vasculhou a
Internet em busca de fechos de segurança, e foi aí que idealizou o novo negócio
de aluguer das malas.
“Em Portugal não conheço nenhuma
empresa que preste este serviço. Existem no estrangeiro, mas em moldes diferentes, sem uma abrangência tão
grande como esta”, explicou o mentor
da Bag4Days, empresa que está instalada na incubadora Famalicão Made In,
em Vilarinho das Cambas, no concelho
famalicense.
Malas para transportar vinho
Quem quiser alugar uma mala pode fazê-lo na Internet. As malas são entregues e recolhidas onde o cliente pretender, em qualquer ponto da União Europeia. “Temos muitos enfermeiros que
vão trabalhar para o estrangeiro e precisam de malas grandes, e turistas que
estão cá de férias e querem uma mala
mais pequena, por exemplo, para ir à
Madeira”, comentou Rúben Marques.
Mas, a mais recente novidade são malas próprias para transportar com toda a
segurança garrafas de vinho, um serviço muito procurado pelos turistas,
e que Rúben pensa que vai ter
grande procura. 

“Em
Portugal
não
conheço
nenhuma
empresa
com este
serviço.
Há lá fora,
mas em
moldes
diferentes”,
diz o
mentor da
Bag4Days

