PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

A Provedora de eCATALOG, CADENAS PARTsolutions e o Radar Industrial lançam uma Parceria
Estratégica na América do Sul

Cincinnati, OH - Maio 15, 2013 – CADENAS PARTsolutions, líder mundial em fornecer Catálogos
Eletrônicos e configuradores CAD on-line e o Radar Industrial, líder em publicações comerciais
industriais do Brasil, lançaram uma nova parceria que permite ao Radar Industrial entregar o pacote
completo de serviços digitais de marketing da PARTsolutions para os fabricantes industriais da América
do Sul. O Radar Industrial está expandindo suas ofertas de mídia para preencher uma necessidade no
mercado brasileiro de catálogos digitais de alta qualidade e modelos CAD para download da maneira
que os engenheiros esperam dos fabricantes de componentes. Esta nova poderosa tecnologia vai
permitir que os fabricantes tenham seus produtos "integrados" ou especificados no processo de
engenharia, puxando as vendas através do departamento de engenharia.

Como um dos maiores meios de comunicação industriais no Brasil, o Radar industrial ajuda as empresas
a expandir seus negócios através do marketing e serviços promocionais visando o rápido crescimento do
mercado industrial sul-americano. Ajudar as empresas a manter o ritmo com as tendências de
engenharia do mundo, é um serviço que o Radar Industrial já tem oferecido por muito tempo aos seus
clientes. E uma tendência emergente visto pelos fabricantes na Ásia, Europa e América do Norte é a
possibilidade de download de modelos CAD 3D para distribuição online através de vários meios. À
medida que o mercado evolui rapidamente para um ambiente digital, on-demand, os engenheiros
procuram estes modelos CAD configuráveis para especificar peças fabricadas em seus projetos de
produtos. Isso acelera o processo de design dos engenheiros, acrescenta precisão ao projeto e permite
o fabricante atingir um público maior de potenciais clientes.
Por mais de 20 anos, provedora de eCATALOG, a CADENAS PARTsolutions especializou-se em ajudar
os fabricantes industriais a aumentar a receita e encontrar novas clientes em potencial qualificados para
vendas através da construção de catálogos digitais para promover peças e produtos de uma
empresa. Estas peças são configuráveis on-line e pode ser baixado em mais de 150 formatos de CAD
2D e 3D e formatos gráficos como o Adobe PDF 3D, garantindo a satisfação máxima do cliente. Estes
modelos são distribuídos no site do fabricante, bem como no novo portal PARTcommunity do Radar
industrial e outros mais de 50 portais de engenharia em todo o mundo, dando aos fabricantes acesso
instantâneo a uma comunidade global de engenheiros e compradores de peças.

"O Radar Industrial é dedicado a ajudar os fabricantes industriais do Brasil aumentar suas receitas e
atingir um público maior com o nosso portfólio de soluções de marketing on-line e impresso", diz
Fernando Lopes, Director Executivo do Radar Industrial. "Ao expandir nossa oferta de incluir catálogos
digitais on-line com downloads de CAD da CADENAS PARTsolutions, nossos clientes podem agora se
beneficiar da tecnologia utilizada pelos principais fabricantes do mundo, permitindo-lhes reforçar a sua
eficácia de marketing e geração de novos prospectos de vendas."
Com esta parceria estratégica com a CADENAS PARTsolutions, o Radar Industrial vai levar esta
tecnologia e produtos para todo o mercado Brasileiro, assim como outros territórios na América do Sul,
oferecendo o pacote completo de serviços de marketing e de engenharia para os seus clientes.
"CADENAS PARTsolutions viu uma oportunidade de crescimento para a nossa suíte de produtos no
Brasil", acrescenta Rob Zesch, presidente e COO da CADENAS PARTsolutions. "A produção e
exportações estão crescendo, e as empresas estão procurando maneiras inovadoras para melhor servir
os seus clientes existentes, bem como métodos para atingir um público mais amplo em todo o mundo. O
Radar Industrial, em parceria com a CADENAS PARTsolutions, pode oferecer aos fabricantes SulAmericano uma tecnologia de ponta e mundialmente comprovada para ajudá-los a alcançar mais clientes
e expandir seus negócios."
Sobre CADENAS PARTsolutions
A CADENAS PARTsolutions é líder mundial em fornecer soluções de Gestão de Peças, Catálogos
Eletrônico e Configuradores CAD on-line para vendas. Para os grandes fabricantes, a CADENAS
PARTsolutions fornece catálogos de peças padrão em 3D centralizados, tornando mais fácil para as
equipes de design global encontrar, reutilizar e controlar peças padronizadas e proprietárias. Para os
fabricantes de componentes, a CADENAS PARTsolutions fornece catálogo de peças em 3D com a
tecnologia de download de CAD para aumentar as vendas gerando novos clientes em potencial
garantindo assim que os componentes sejam “integrados” em novos projetos OEM.
Para saber mais acesse nosso site: www.partsolutions.com.br
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