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Aconselhamento e consultoria personalizada 
através das "visitas virtuais" 
 
Na situação atual, cada vez mais empresas fecham as portas às visitas 

externas. Com as visitas virtuais, a igus oferece uma alternativa simples: dicas 

para montagem e projetos, assim como visitas às máquinas, apresentações 

interativas para projetistas, compradores e outras partes interessadas, 

disponíveis através da Internet. As consultas virtuais podem ser feitas através 

dos diferentes canais de comunicação digitais - via WhatsApp, Microsoft 

Teams, FaceTime, partilha de ambiente de trabalho ou Livechat. Os 

especialistas em motion plastics da igus também estão disponíveis através dos 

canais de comunicação habituais, por telefone ou email.  

 

Poderá ver as vantagens da visita virtual neste vídeo:  

www.igus.pt/info/virtual-visit  

 
 
 
 
Legenda: 
 

 
Imagem PM1020-1 
Através dos canais de comunicação digitais, os especialistas em motion 

plastics da igus fornecem aconselhamento e consultoria personalizada. (Fonte: 

igus GmbH) 

  

http://www.igus.pt/info/virtual-visit
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CONTACTO: 
 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
info@igus.pt 
www.igus.pt  
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Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or-7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

SOBRE A IGUS : 
 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 4150 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2019 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 764 milhões de euros.  
A igus detém o maior laboratório de testes e as 
maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de 
poder proporcionar aos seus clientes, em muito 
pouco tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-
ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", “e-spool”, "flizz", 
“ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas 
comerciais da igus GmbH legalmente protegidas na 
República Federal da Alemanha e noutros países, 
conforme aplicável. 
 

 


