Informação à Imprensa

Página da Volvo CE no Facebook agora tem aplicativo para localizar
distribuidor no Brasil
A página da Volvo Construction Equipment Latin America no Facebook tem mais uma novidade: os clientes, parceiros
e outros usuários têm agora à disposição um aplicativo onde podem encontrar todas as informações sobre os
distribuidores de equipamentos Volvo espalhados pelo Brasil.

“Temos uma rede de distribuidores forte, estruturada e estrategicamente distribuida por todas as regiões brasileiras”, afirma
Afrânio Chueire, presidente da Volvo CE Latin America.
“Com o aplicativo Dealer Locator, localizar um dos 25 distribuidores Volvo no País ficou muito mais rápido e simples”,
complementa Suzanne Darie, diretora de comunicação de marketing da Volvo CE LA. Basta o internauta entrar no endereço da
página na internet, www.facebook.com/volvocebrasil, e depois clicar no link “Encontre um distribuidor” e preencher o campo
“Busca por localização” com o nome da cidade pretendida. O aplicativo exibirá no mapa o nome da unidade situada naquela
localidade ou nas cidades mais próximas, com o endereço completo e o telefone. Se preferir, o internauta poderá preencher um
pequeno formulário e enviar pelo Facebook uma mensagem com seu pedido de informação para o distribuidor.
Além deste aplicativo, o usuário também encontra no Facebook da Volvo CE muitos dados a respeito da marca e dos
equipamentos. São informações sobre as diferentes aplicações e usos das dezenas de modelos de máquinas produzidas pela Volvo
e curiosidades a respeito da marca. Ele ainda pode conhecer mais sobre as tecnologias e os serviços desenvolvidos pela
fabricante. “Nossa página no Facebook tem sido uma importante ferramenta para interagirmos com diferentes públicos, mas
principalmente com nossos clientes e operadores de máquinas. Tem sido muito interessante acompanhar o compartilhamento de
informações entre usuários sobre as diferentes aplicações em que as máquinas operam”, destaca Suzanne.
Sobre a Volvo
Sediada em Curitiba, no Paraná, e com fábrica em Pederneiras, interior de São Paulo, a Volvo CE Latin America é um dos
principais fabricantes de equipamentos de construção, as chamadas máquinas amarelas. No Brasil, a Volvo CE produz
carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras, caminhões articulados, compactadores e escavadeiras, e também comercializa
vibroacabadoras.
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