
 
 

 

 

JATO News   
 

JATO News é um completo guia online direcionado aos principais eventos da 
indústria automobilística, fornecido por nossa equipe mundial de mais de 170 
pesquisadores, e disponibilizados com atualizações feitas regularmente. 

 

A mais atualizada inteligência de mercado no desenvolvimento de preços, 
lançamento de novos modelos, atualizações de especificações e muito mais – com 
apenas um clique. 

 

Nosso conhecimento é seu poder: oferece acesso instantâneo às atividades de 
seus concorrentes, volumes de vendas de veículos emplacados ou no atacado por 
marca e notícias da indústria em tempo real – tudo a qualquer momento. 

 

JATO News – Fatos  

Online: JATO News está acessível via JATO Net, um portal web que suporta 
notícias automáticas pela função e-mail. 
 

Notícias em tempo real e histórico de notícias : Em torno de 30.000 novos 
artigos JATO News publicados a cada ano. 

 

Informação num piscar de olhos: Boletins JATO News entregues de uma 
forma prática para uma fácil visualização. 

 

Cobertura mundial: A mais eficiente fonte de inteligência de indústria imediata 
com cobertura mundial. 
 

Custo-benefício: Tempo é dinheiro; com agilidade e sem esforço, JATO News 
beneficia ambos. 
 

Simples navegação: Fácil de encontrar notícias relevantes para sua empresa e 
produtos  
 

Histórico de Informações: JATO News é automaticamente arquivado para 
consulta futura ao histórico de dados. 
 

Linguagens Múltiplas: JATO News está disponível em várias línguas em 
diversos países. Argentina, Áustria, Brasil, Chile, Finlândia, França, Alemanha, 
Itália, México, Holanda, Portugal, Espanha e Venezuela. Todos os artigos também 
são criados em inglês para centralizar todas as informações dos mercados. 
 



JATO News está disponível nos 42 mercados abaixo: 
 

Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Croácia, 
República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grã Bretanha, Grécia, 
Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia, México, Holanda, Nova 
Zelândia, Noruéga, Polônia, Portugal, Porto Rico, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, 
África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Estados Unidos, 
Venezuela, mais notícias dos mercados Internacionais. 


