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A Syngenta acaba de lançar um catálogo digital de toda a sua gama de produtos para
proteção das culturas e sementes. Disponível em www.syngenta.pt ou descarregando uma
aplicação via smartphone ou tablet, agora é mais fácil estar a par das novidades do
portfólio Syngenta.
Em linha com a constante inovação tecnológica que caracteriza a empresa, a Syngenta apresenta
neste início de ano mais uma evolução na sua comunicação com distribuidores, clientes e parceiros.
O novo catálogo digital visa facilitar o acesso a informação detalhada e permanentemente atualizada
sobre os produtos Syngenta.
Dividido em quatro grandes capítulos - Proteção das Culturas; Sementes Hortícolas, Culturas
Extensivas e Bioline –, o novo catálogo digital é de consulta rápida, fácil e interativa. Em poucos
segundos é possível descarregar o catálogo no PC ou a aplicação que dá acesso ao mesmo através de
smartphone ou tablet, tanto para iOs como Android.
Os conteúdos estão disponíveis a qualquer momento e em qualquer local, uma vez que se pode
inclusivamente aceder ao catálogo sem ligação à Internet, descarregando a aplicação Flippingbook
Reader.
«Noutros países onde o nosso catálogo digital já está disponível há mais tempo, ele passou a ser a
forma preferida por distribuidores e clientes ﬁnais para consultar a gama de produtos Syngenta.
Estamos certos de que em Portugal a adesão a esta forma de comunicação será também um sucesso,

dada a elevada apetência dos portugueses para uso da tecnologia associada às comunicações
móveis», aﬁrma o Departamento de Marketing da Syngenta
Descarregar Catálogo On-line AQUI

A Syngenta é uma das empresas líderes no seu ramo de actividade. O grupo emprega mais de 27.000
pessoas em mais de 90 países, com um único objectivo comum: trazer para a vida o potencial das
plantas. Através da excelência dos nossos cientistas, da nossa presença a nível mundial e do
empenho de todos os nossos colaboradores em responder às necessidades dos nossos clientes,
ajudamos a maximizar a produtividade e o rendimento das culturas, a proteger o ambiente e a
melhorar a saúde e a qualidade de vida. Para mais informações sobre a Syngenta, consulte o site
www.syngenta.pt o www.syngenta.com.

