
Adira à comunidade de 
gestão de fornecedores.
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A comunidade da Achilles Oil and Gas Africa reúne os 
fornecedores e os compradores do mercado africano de 
petróleo e gás.
Através da Achilles, os fornecedores podem apresentar as 
suas competências e demonstrar uma maior conformidade 
e credibilidade relativamente a um enorme mercado de 
compra, poupando tempo e dinheiro durante o processo.

Desenvolvido em parceria com a Anadarko e a Equinor, 
esta comunidade foi desenvolvida para obter um 
entendimento preciso da capacidade local e internacional 
de fornecimento antes da preparação para os concursos.

Aumente as suas oportunidades de negócio. Revele toda a sua 
capacidade para fornecer a todas as partes interessadas e às 
organizações contratadoras de membros.

Poupe tempo e reduza as despesas. Reduza a duplicação de 
dados de pré-qualificações para potenciais clientes.

Melhore a credibilidade. Tenha os seus dados verificados e 
validados de acordo com as normas da indústria.

Demonstre a conformidade. Apresente diversos critérios 
essenciais, identificados como fundamentais no processo 
de aquisição, e aumente as suas hipóteses de concretizar 
potenciais contratos.

Reduza o risco. Aumente a qualidade das informações que 
fornece através da disponibilização de cópias de certificações.

Identifique as áreas de desenvolvimento do negócio.

A nossa comunidade Achilles Oil and Gas Africa ajuda os 

fornecedores e compradores a reduzir o risco, a otimizar o 

processo de aquisição e a proporcionar oportunidades de negócio 

sem igual:



Torne-se parte da 
comunidade em 4 
passos simples

Preços USD ($) Euro (€) GBP (£)

Registo
Candidate-se online com informações
básicas sobre a empresa e detalhes dos 
seus produtos.

1.

2.

3.

4.

Envio
Forneça mais informações detalhadas,
incluindo certificados e políticas.

Validação
A nossa equipa especializada irá 
avaliar e validar as suas informações e 
procedimentos.

Publicação
Torne-se visível a todos os 
compradores, procurando 
fornecedores.

Validação
Nós validamos as informações da 
sua empresa através de um processo 
rigoroso de controlo de qualidade, 
adequado a todos os tipos de 
negócio. 
Um dos principais benefícios de 
utilizar a Achilles Oil and Gas Africa 
é a igualdade de oportunidades com 
a inclusão numa plataforma comum 
com fornecedores nacionais e 
internacionais.

Os preços apresentados em dólares americanos (USD) são fixos; os preços apresentados em euros 
(€), libras esterlinas (GBP) e rands sul-africanos (ZAR) são meramente indicativos. Estes serão 
automaticamente ajustados aquando do pagamento, com base na taxa de câmbio verificada naquele 
momento.

As taxas aplicam-se a cada entidade legal registada com a Achilles.

Os preços não incluem IVA. O IVA será acrescentado nos casos aplicáveis.
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Nível 0
Códigos de produtos 1–3 

Nível 1
Códigos de produtos 1–5

Nível 2
Códigos de produtos 6–15

Nível 3
Códigos de produtos 16–25

240

850

1280

1700

Nível 4
Códigos de produtos + 26

2130

ZAR (R)

211

749

1128

1498

1876

157

555

836

1110

1391

3279

11612

17486

23224

29098

Registo básico
Gratuito


