
 

APP facilita viagens de animais 

A Geopets acaba de lançar uma App para facilitar e ajudar a todos os que precisam de viajar e 
levar o seu animal consigo ou queiram enviar o seu animal de estimação para outro pais com 
serviço que prima pela segurança e conforto dos animais, sempre num registo de busca pela 
excelência. Basta descarregar a APP FLY GEOPETS disponível para Android e IOS, bem como 
para PC.  

Esta importante ferramenta que disponibilizamos aos nossos clientes possibilita facilitar e 
centralizar todas as comunicações e documentação relacionada com o envio dos animais. 

 

A APP que facilita as viagens dos animais, simplifica a troca de documentos entre os donos e 
demais entidades envolvidas na deslocação de animais, e a Geopets. 

A Geocargo é um transitário com uma sólida e experiente estrutura com mais de 25 anos a 
trabalhar com as companhias aéreas, entidades veterinárias e aduaneiras, mas com a mesma 
paixão e dedicação do primeiro dia. A nossa filosofia é dar a todos os nossos clientes um 
serviço de excelência.  

Em 2013 a Geocargo criou a  Geopets, inovou quando apostou, dedicou e registou  uma nova 
marca para um público alvo muito especifico. Todos os que, viajam com os seus animais 
procuram ajuda junto da Geopets enquanto especialistas no transporte aéreo de animais 
vivos. Trabalhamos com o público em geral, circos, jardins zoológicos, criadores, veterinários, 
associações  e todos os que por alguma razão precisam de viajar ou enviar os seus animais 
para qualquer parte do mundo. 

O nosso trabalho árduo resulta positivamente no reconhecimento da Geopets como a melhor 
solução para o transporte, sempre complexo, de animais vivos. Essa responsabilidade aumenta 
o nosso nível de exigência para servir todos os clientes e sobretudo os seus animais.  

Assim, com a necessidade de resposta cada vez mais rápida e personalizada investimos e 
desenvolvemos uma APP exclusiva da GEOPETS para facilitar todo o processo junto dos 
clientes. A APP está disponível para download na Google Playstore e na Apple Appstore. Á 
distância de um click descomplicamos e tornamos mais fiável uma parte importante do 
trabalho burocrático relacionado com o envio de animais. Todos os registos ficam na 
plataforma e todos os documentos chegam até nós em segurança e de imediato com a 
vantagem de permanecerem para consulta em qualquer altura. 

Desta forma proporcionamos poupança de tempo mantendo todo o historial de determinado 
envio num só local, acessível aos principais interessados, por exemplo, documentos e emails 
que muitas vezes se podem  perder. 

Temos o maior respeito pelos nossos clientes. Aprendemos, crescemos e trabalhamos com 
eles, o mínimo que lhes podemos dar, é um serviço de excelência, pois só assim faz sentido, só 
assim nos comprometemos com qualidade e fiabilidade da nossa entrega na totalidade. 


