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"Ação" desde as informações sobre a tecnologia de processo até a célula de produção 
 

Com um clique para a informação – a nova presença 
da Sumitomo (SHI) Demag do Brasil na internet 
 

A Sumitomo (SHI) Demag do Brasil modernizou completamente sua página na net, 
apresentando uma estrutura mais clara ao usuário. No http://brasil.sumitomo-shi-
demag.eu a fabrica de máquinas injetoras oferece acesso rápido na página inicial para 
os assuntos favoritos, bem como a indicação de pessoas de contato para as mais 
diversas áreas e videoclipes para as utilizações mais variadas. 
 
Tanto a relação completa das máquinas do fabricante de máquinas injetoras quanto a gama 

das possibilidades de reformas e as técnicas de processos podem ser encontradas no 

domínio http://brasil.sumitomo-shi-demag.eu/. Para muitos assuntos foram acrescentados os 

dados das pessoas de contato com serviço de retorno de chamadas gerando economia 

adicional de tempo ao usuário. 

 

O conteúdo do site está estruturado de forma mais clara por meio de um índice remissivo, 

como, por exemplo, tecnologia, vantagens, etc. A partir de agora os eventos podem ser 

inseridos automaticamente na agenda particular do Outlook através da função de lembrete. 

 

"O novo site se apresenta inovador, orientado ao cliente e autoconfiante" segundo Christoph 

Rieker, gerente geral da Sumitomo (SHI) Demag do Brasil. 

 

Um conjunto abrangente de videoclipes e uma galeria de fotos ampliada para as diversas 

aplicações e processos complementam as novas páginas da web. Além disso, o novo site foi 

otimizado para aparelhos móveis.  

 

Sumitomo (SHI) Demag do Brasil 
Desde 1989, a Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery está representada no mercado 

brasileiro de máquinas injetoras através de sua filial Sumitomo (SHI) Demag do Brasil. No 

http://brasil.sumitomo-shi-demag.eu/


 

final de 2013 nossa sede de Barueri mudou-se para a cidade de Itu, nas instalações da 

Sumitomo Heavy Industries. Itu fica localizada no Estado de São Paulo, cerca de 100 km a 

noroeste da capital. A Sumitomo (SHI) Demag do Brasil de sua base em Barueri/SP, na 

Grande São Paulo, e através de seu escritório de vendas e sua rede de pós-vendas, atua 

em todo território nacional, estando presente em Manaus, no Paraná, em Santa Catarina, no 

Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. As atividades relativas à Argentina, Bolívia, Chile, 

Colômbia, Paraguai e Uruguai também são executadas a partir da filial brasileira.  

 

Com grande tradição no mercado brasileiro e com o constante desenvolvimento nos mais 

diversos segmentos da indústria do plástico e de tecnologia, a Sumitomo (SHI) Demag do 

Brasil faz parte dos fabricantes líderes do mercado. Desde 1989, foram instaladas mais de 

950 máquinas no Brasil como também em outros países da América do Sul. A assistência 

técnica e as peças de reposição garantem o suporte a todos os nossos clientes em todas as 

regiões, a qualquer momento.  

 

http://brasil.sumitomo-shi-demag.eu/  
 

 

******* 
 
Contatos 
 

Christoph Rieker 
Sumitomo (SHI) Demag do Brasil 
Rodovia do Açúcar (SP-075), Km 26 - Jd. Oliveira 
13312-500 - Itu - SP 
 
Vendas de Peças 
Tel: (11) 4403-9286 
 

Vendas de Máquinas 
Tel: (11) 4403-9282 
 

Assistência Técnica 
Tel: (11) 4403-9295 
 
E-mail: vendas@demag-ergotech.com.br 
 

 

http://brasil.sumitomo-shi-demag.eu/
mailto:brasil@demag-ergotech.com.br


 

Stefanie Lauterbach, Marketing 
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH 
Tel. +49 911 5061-2915 
Fax +49 911 5061-750 
E-mail: Stefanie.Lauterbach@dpg.com  

 

<SDG_Relaunch_Brasil> 
 

 

A nova página inicial da Sumitomo (SHI) Demag do Brasil pode ser acessada através do 
http://brasil.sumitomo-shi-demag.eu/ com muitos acessos rápidos, navegando rapidamente 
para a pessoa de contato responsável na empresa. 
 
Foto: Sumitomo (SHI) Demag 
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