Gt Motive lança Gt Go!

o

A Gt Motive acaba de lançar o Gt Go! no nosso país.

o

O Gt Go! é uma aplicação muito simples de utilizar, poupando muito tempo
dispendido pela oficina na consulta de preços e identificação de peças,
referências e totais de manutenção programada.

o

Com o Gt Go!, em tempo recorde, a oficina sabe em segundos da informação
que por vezes perde em minutos e em telefonemas.

o

O Gt Go! foi galardoado com o “Prémio Absoluto 2011 da Inovação” na
maior feira Ibérica, motortec automechanika realizada no dia 30 Março a 2
Abril 2011.

o

O Gt GO! foi criado a pensar nas necessidades das oficinas de média e
pequena dimensão, que necessitam de realizar maioritariamente consultas em
vez de orçamentos completos e é assim lançado com uma espectacular oferta
de lançamento.

o

A Gt Motive promove uma oferta gratuita para experimentar o Gt GO! Visite
www.gtgo.com.pt onde poderá conhecer o “José” que lhe dará uma rápida
formação, apercebendo-se logo das principais vantagens deste novo produto
Gt GO!

Lisboa, 4 de Maio de 2011 - A GT MOTIVE, empresa do grupo EINSA, acaba de lançar no nosso
país a sua nova ferramenta o Gt Go!. O Gt Go! é uma ferramenta que dispõe da informação da
maioria das marca de automóveis, acerca da identificação e preços de peças, referências de peças,
e dos preços totais das manutenções programadas, que geralmente é necessária para o trabalho
diário de uma oficina, encontrando-se sistematicamente actualizada desde que a informação das
marcas seja actualizada oficialmente.

A relação qualidade - preço da aplicação é uma oferta muito competitiva, proporciona uma grande
satisfação dos utilizadores profissionais do ramo automóvel, que procuram uma informação básica a
um preço muito acessivel para desenvolver o seu trabalho diário e pontual.
Esta aplicação, ainda assim permite a realização de um orçamento completo com o Gt Estimate
versão online, caso o utilizador queira e se for necessário em casos específicos do dia-a-dia da
oficina que tenha menor necessidade de fazer orçamentos em grande escala.
O Gt Go! é a aplicação online via WWW (WorldWideWeb), ideal para as oficinas de menor e média
dimensão. É uma aplicação muito directa e simples, que poupa muito tempo ao utilizador que
precisa de uma resposta imediata para poder continuar com o seu trabalho, sem ter de esperar
dezenas de minutos ao telefone, que somados por vezes são horas, para identificar e para saber o
preço de uma simples peça ou de dezenas delas.
Segundo António Freire de Menezes, Country Manager da Gt Motive Portugal, “O modus operandi
da Gt Motive consiste em ouvir cada mercado e os seus “nichos” em cada mercado, criando assim
soluções que atendam às suas necessidades específicas, o Gt Go! é mais um dos resultados dessa
importante observação e avaliação, e é mais uma ferramenta totalmente desenvolvida pela Gt Motive
para ir de encontro das necessidades dos seus clientes”.

A Gt Motive foi galardoada na maior feira Ibérica do após-venda
automóvel, na motortec automechanika 2011, com o
“Prémio Absoluto 2011 da Inovação”, que representou o
produto mais votado pelo público profissional nesta edição da
feira no dia 30 de Março a 2 de Abril de 2011.
“É um orgulho para a Gt Motive ter o produto mais votado pelo
público profissional da

motortec automechanika 2011.

Este prémio vem confirmar e reconhecer a qualidade do Gt Go!
com evidentes sinais dos profissionais, em que mais um produto
de sucesso da Gt Motive se virá a destacar no mercado”, declara António de Menezes, Country

Manager de Portugal.
Mais informação sobre o Gt Go!, visite o www.gtgo.com.pt (Gt Go! com Portugal!)

Para mais informações, por favor contactar:
Sofia Raimundo – s.raimundo@cidot.estudiodecomunicacao.pt
96 811 67 51

