
BAIXE AGORA O 
APP TECH SUPPORT 
E TENHA O 
ATENDIMENTO 
GENIE EM SUAS 
MÃOS

FEIRA SUPERMINAS 2019
Nos dias 15, 16 e 17 de outubro a plataforma 
Genie® GS™-1330m esteve em exposição 
no stand da empresa Tradimaq para a feira 
Superminas, em Belo Horizonte – MG, voltada 
ao desenvolvimento profissional para o 
varejo, especialmente nos segmentos de su-
permercados e de padarias, contando com 

mais de 500 expositores e 50 mil visitantes 
de todo  Brasil. A nova plataforma tipo te-
soura da Genie® atraiu grande atenção do 
público presente, cada vez mais interessa-
do em formas mais seguras e eficazes de 
realizarem seus trabalhos em altura dentro 
de seus estabelecimentos

Feira da Construção: Autoelevadores 
Ramirez – Montevideo, Uruguai

Treinamento GS™-1330m: 
L AMORIM – Salvador, BA

Treinamento Regional: Aura Brasil, PTA, 
Lider Rental, Singular e Dantec – São Paulo, SP

Entrega Técnica Estaf – Belo Horizonte, MG

Treinamento Modulo I: Trimak, Orguel, BR Rental, MS e Lorenzoni – Belo Horizonte, MG

Treinamento de Serviços: Trex, Comaq e Skyrental – Santiago, Chile

INSCREVA-SE NO CANAL DA GENIE NO YOUTUBE

Em seu canal no Youtube, a Genie 
possui muitos vídeos sobre os seus 
produtos e suas aplicações. 
Inscrevendo-se na página, através do 
link abaixo, você receberá alertas de 
novos vídeos e não perderá nenhuma 
atualização.

Para melhorar, os vídeos também estão disponíveis 
para download na plataforma Vimeo.
Basta fazer o seu cadastro no site para poder 
baixá-los e utilizá-los em apresentações e eventos 
para sua equipe e clientes.

INSCREVA-SE

DOWNLOAD VIMEO

PRODUTO EM DESTAQUE: BARRA ANTI-QUEDA GENIE
TRABALHE EM SEGURANÇA MESMO FORA DA PLATAFORMA

O acessório anti-queda Genie® para plataformas ANSI e CSA é uma adição empolgante a qualquer 
frota. A barra de travamento de queda está disponível para plataformas de 6 ou 8 pés e é acoplada 
rapidamente a quase todas as barras Geni, permitindo que o usuário saia da plataforma e trabalhe 
confortavelmente fora dela com um talabarte de absorção de impacto de 1,8 m (6 pés).

SAIBA MAIS

BLUE 
NEWS

https://www.genielift.com/docs/default-source/products/boom-scissor-accessories/en-gb/fall-arrest-bar_a5_postcard_en.pdf
https://player.vimeo.com/video/248005828
https://www.youtube.com/user/GenieInd/videos
https://vimeo.com/genielift
https://itunes.apple.com/us/app/genie-tech-support/id1435903861?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmx360.genieapp
https://www.facebook.com/GenieLift/
https://www.instagram.com/genie_lift/
https://www.linkedin.com/company/genie-industries/
https://twitter.com/genielift
https://www.genielift.com/pt
marketing-brazil@terex.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC_iYkepn3y0JsyBm0JIQD5w

