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Nova promoção de Michelin Camião
A Michelin oferece 80 euros
ao comprar 4 pneus de camião
Desde 15 de janeiro e até ao próximo 29 de fevereiro, a Michelin inicia uma nova
promoção para a sua gama de pneus de camião e autocarro. Dirigida a todas as
empresas de transporte, a nova oferta permite economizar 80 euros ao registar a
compra de 4 pneus através do espaço MyAccount da web camion.michelin.es.
Desta vez, as empresas de transporte, baseando-se na sua própria experiência,
explicam os benefícios de usar pneus MICHELIN.
Com esta promoção, ao adquirir 4 pneus MICHELIN novos de camião ou autocarro, em
jantes 20 e 22,5 polegadas, o cliente receberá 20 euros por pneu, conseguindo desde 80
euros de desconto. A empresa de transporte dispõe até 15 de março deste ano para
enviar a fatura de compra efetuada entre as datas da promoção.
As gamas compreendidas nesta promoção são MICHELIN X® LINETM, MICHELIN X®
MULTITM, MICHELIN X® WORKSTM e MICHELIN X® COACHTM, adquiridas em oficinas de
venda direta. Para beneficiar desta campanha, que já se iniciou e que finalizará no
próximo dia 29 de fevereiro, a empresa de transporte deve registar a sua compra na web
http://camiao.michelin.pt/, através do seu espaço pessoal em MyAccount.
Desta vez, como exemplo das vantagens de usar pneus MICHELIN, várias frotas reais dão
testemunho da rentabilidade que lhes proporcionam os pneus do Grupo. Assim pois,
Manuel Jurado, da Transportes Jurado, refere “vou mais seguro com a Michelin que com
qualquer outra marca”. Além disso, o camionista destaca a rentabilidade que lhe
proporciona a gama MICHELIN X® MultiWay™: “Nos testes que fizemos, o modelo
MICHELIN X® MultiWay™ dura de 15 % a 20 % mais que outros pneus. Sendo assim,
considerando a duração, fiabilidade e segurança que oferecem os seus pneus, posso dizer
que a Michelin é mais barata que qualquer outra marca”.
No mesmo sentido se exprime José Luis Martín Duarte, da Transportes Transaysa, uma
frota de longo curso. J. L. Duarte destaca a considerável economia de combustível que
consegue graças aos pneus MICHELIN X® Line Energy™: “Aos 100 quilómetros, consigo
economizar de 1,2 litros”. O camionista sublinha também a segurança da marca, pois
desde que usam estes pneus têm menos problemas. “A Michelin é a melhor marca do
mercado, tanto em segurança, rendimento, como em poupança de combustível”.
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Um espaço para a empresa de transporte
MyAccount é um espaço pessoal para a empresa de transporte, que lhe permite ter um
acesso direto a todas as ofertas da Michelin Camião e usufruir vantagens. Além disso, é
um ponto único de contacto permanente com a Michelin, assim como um fórum de notícias
sobre a comunidade do transporte. Resumindo, MyAccount foi pensado para satisfazer as
necessidades das empresas de transporte da maneira mais rápida e eficaz possível.

A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável
para a mobilidade das pessoas e dos bens. Por este motivo, o Grupo fabrica,
comercializa e distribui pneus para todo o tipo de veículos. A Michelin propõe
igualmente serviços digitais inovadores, como a gestão telemática de frotas de veículos
e ferramentas de ajuda à mobilidade. De igual forma, edita guias turísticos, de hotéis e
restaurantes, mapas e mapas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em ClermontFerrand (França), está presente em 170 países, emprega 112 300 pessoas em todo o
mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes. A
Michelin possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação e
desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia
(www.michelin.es).
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