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O poder de fazer mais e melhor
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empower
Tenha a possibilidade de fazer mais em
menos tempo. Empower disponibiliza soluções
de obter um melhor serviço e informação.
Aumente a sua produtividade, com toda a
informação que necessita num só local.

• Informações sobre o produto
• Preços
• Disponibilidade de produto
• Realize os seus orçamentos
• Propostas
• Selecione os seus produtos
• Encomendas
• Saiba o estado das suas
encomendas
• Suporte pós-venda"
Agora, todas as respostas que necessita para
poder tomar melhores decisões, pode obtê-las
num só local, intuitivo e fácil de usar.

Tem nas suas mãos uma poderosa
ferramente para fazer as coisas
acontecerem.

Acesso personalizado a qualquer hora,
em qualquer lugar…

no seu computador, portátil, tablet ou smartphone
Mais simples, mais inteligente, mais rápido
Novos recursos – como gerir várias
encomendas, obter informação detalhada
e importante para o seu negócio - sem
perder tempo.

Começa hoje
Começa um novo relacionamento entre a
GE e os seus clientes.
empower é seu novo portal para
respostas instantâneas, economia de
tempo, idéias e especialistas. Ele foi
projetado para ajudá-lo a entregar o
melhor serviço, melhorar a produtividade
e obter respostas a partir de qualquer
local com qualquer dispositivo digital.

Está nas suas mãos
empower é uma única ferramenta
para obter todas as informações
necessárias da GE. Consulte as suas
encomendas, acompanhe as entregas,
tudo em tempo real.
Tenha toda a informação
Notificações, informação detalhada
e contato direto com os melhores
especialistas da GE. Aumente a sua
produtividade, ganhe mais negócios,
fazendo mais com menos.

empower é seu
O seu negocio e processos são
exclusivos, tenha também o seu
empower. Personalize a aplicação para
as suas necessidades, escolha os seus
produtos e evite erros técnicos, poupe
tempo e dinheiro. Tem a possibilidade
de adaptar esta ferramente GE à sua
forma se fazer negócios.

Verifique disponibilidade, adicione produtos, consulte transportes, veja o estado da sua encomenda - num clique tenha tudo com empower.
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Prepare-se para trabalhar de uma forma mais simples, mais inteligente e mais
rápida com a GE!
empower é uma nova plataforma digital que o vai ajudar a obter todas as
informações sobre as suas encomendas, transportes, facturas e muito mais.
Tudo o que precisa para as suas perguntas é fazer um clique.
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