
 
 

OPORTUNIDADE DE MELHORAR 
 O SEU NEGÓCIO! 

  

2B FermControl GmbH (2B) está sedeada em Breisach am Rhein, Alemanha. A 2B é um produtor 
internacional de soluções para uma vinificação premium. No âmbito da nossa expansão internacional 
procuramos um parceiro para distribuição em Portugal. 

 
2B é completamente independente de outros fabricantes ou grupos corporativos e oferece exclusivamente 
produtos da nossa própria pesquisa, desenvolvimento e propriedade industrial. A empresa tem duas 
subsidiárias em Franschhoek (África do Sul) e Sofia (Bulgária) e é especializada no desenvolvimento de 
leveduras ativas funcionais, suplementos de levedura e derivados em qualidade orgânica certificada, bem 
como culturas iniciantes da FML. 

 
De acordo com o lema 2B "MENOS É MAIS", os nossos produtos de fermentação são fabricados com 
matérias-primas naturais provenientes de agricultura biológica certificada. Estão isentos de aditivos 
químicos, emulsionantes ocultos ou conservantes.  

Com uma forte presença nos principais países produtores de vinho, queremos agora identificar um parceiro 
de negócios para o mercado português, pelo que procuramos: 

• Uma empresa ou agente com paixão pelo vinho, espírito de iniciativa, motivação e orientação para o 
negócio numa perspetiva de apoio eficaz ao cliente (Produtores e enólogos) 

 
• já implementada e com contactos firmes e ativos no setor da produção vitivinícola que pretenda 

expandir o seu portfólio com soluções puras e naturais para facilitar a vinificação. 
 

• Empresas que operam em: 
Distribuição de produtos enológicos, Laboratórios para análise de vinhos, Consultoria, Distribuição 
de rolhas e/ou outros equipamentos ou consumíveis para o setor... 

 
• Que disponham de uma equipa de apoio comercial e técnico com pessoal qualificado e proactivo. 

 
• Com uma equipe de gestão e comercial disponível para começar rapidamente a frequentar webinars  

de  formação da 2B. 
 

Consideramos também a aplicação de profissionais independentes (m/f) com dinamismo e motivação para 
promover as nossas soluções junto de adegas e enólogos. 

Oferecemos: 

• A oportunidade de obter a representação exclusiva de soluções enológicas inovadoras e 
globalmente bem-sucedidas, comprovadas internacionalmente, certificadas e produzidas na 
Alemanha sob normas farmacêuticas. 
 

• Independência total de grandes grupos e interesses corporativos, cadeia de decisão direta, rápida e 
não burocrática. 
 

• Margens comerciais muito atraentes. 
 

• Disponibilidade para começar rapidamente a formar os vossos profissionais através de webinars. 
 

• Integração numa equipa dinâmica, pró-ativa e bem-humorada que adora o que faz. 
 
Se partilha a nossa paixão pelo vinho e a enologia e acredita no potencial do mercado vitivinícola português  
envie-nos uma carta de introdução e o seu contacto para:    Lg@2bfermcontrol.com 
Também o convidamos a saber mais sobre nós em:            www.2bfermcontrol.com 
e já em Português em                               https://www.2bfermcontrol.com/#images-1  
Garantimos a total confidencialidade de todos os contactos e a proteção de dados pessoais 
de acordo com a lei. Somos uma empresa que promove a igualdade de oportunidades.     
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