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Uma nova aplicação para completar a oferta atual de 
serviços digitais 

A EGGER realça a digitalização com a sua nova Coleção & Serviços 2020-22: o objetivo 

é de combinar o melhor dos dois mundos físicos e digitais, desde as sensações 

experimentadas ao segurar numa amostra até à necessidade instantânea de informações 

durante uma reunião com um cliente.  

Com a nova aplicação Egger, carpinteiros 

e arquitetos poderão aconselhar 

diretamente os seus clientes.  A função de 

digitalização dá acesso a todas as 

informações indispensáveis 

relativamente aos décors da nova 

Coleção & Serviços 2020-22: a 

visualização ultrarrealista dos décors 

em 3D, o acesso direto à disponibilidade 

detalhada de décors/produtos e a 

encomenda de amostras de todos os décors com um simples clique. A aplicação está 

disponível na Apple App Store e na Google Play Store. 

O Virtual Design Studio é uma ferramenta que acompanha os clientes nas suas diligências de 

obtenção de aconselhamento em termos de design. Este serviço gratuito online permite testar 

e visualizar os décors da nova Coleção & Serviços EGGER 2020-22, assim como os pavimentos 

EGGER, em diferentes situações de criação/remodelação de interiores. O modo de comparação 

permite-lhe igualmente avaliar em paralelo dois décors na mesma disposição. 

O espaço pessoal “myEGGER” em www.egger.com fornece aos clientes o acesso direto não 

só a todas as informações essenciais necessárias, como também a todos os suportes de 

marketing, como os certificados, as fichas de recomendações de aplicação e outros documentos 

constantemente atualizados. Os parceiros distribuidores podem também consultar aí as suas 

encomendas, os estados de carregamento, a disponibilidade dos produtos e respetivos preços, 

as suas ofertas, etc. 

 

Em setembro de 2019, a EGGER lançou-se nas redes sociais criando as suas páginas no 

Facebook @Eggergroup France e LinkedIn Eggergroup France com o objetivo de fortalecer os 

laços com os seus clientes: notícias, eventos, presença nas feiras profissionais, foco nos 

produtos, etc. Encontre nestas duas páginas as últimas informações da EGGER. 

 

http://www.egger.com/
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Serviços inéditos 

 

→ Uma nova aplicação com todas as 

informações essenciais disponíveis 

em qualquer altura 

→ Espaço “MyEgger” para acesso a 

todos os documentos técnicos e 

administrativos 

→ Virtual Design Studio atualizado com 

novos espaços para criação/remodelação 

de interiores acessíveis gratuitamente no 

sítio Web 

 

FOTOGRAFIAS : EGGER Holzwerkstoffe; reprodução gratuita sob reserva de menção do respetivo autor (créditos da 

fotografia). 

DOWNLOAD : por favor consultar esta página. 

REPRODUÇÃO : todos os décors indicados e apresentados são imitações. 

 

Contacto: 

 

EGGER PANNEAUX & DECORS 

Eva Serrano Castillo 

Avenue d’Albret 

40370 Rion-des-Landes 

França 

T +33 (0) 5 47 55 81 20 

eva.serranocastillo@egger.com 

 

https://www.egger.com/shop/pt_PT/produtos/mobiliario-remodelacao-de-interiores/colecao2020/imprensa
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