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Mais que uma torneira: uma solução
Atenta às necessidades do mercado, a 
Krona foi em busca de solução para uma 
questão comum nas lojas de materiais de 
construção: o retorno do cliente por ter 
comprado produto com diâmetro diferente. 

A torneira de esfera para jardim ou 
tanque de ½” ou ¾”  foi projetada para 
abertura e fechamento rápido através 
de esfera e alavanca com ¼ de volta. A 
torneira proporciona agilidade e muito 
mais segurança na operação. Com design 
inovador, apresenta um corpo muito mais 
robusto em relação às demais do mercado.

E
m abril, comemora-
se o dia da saúde (7) 
e o dia da natação 
(8).  As datas 

são importantes para 
lembrar a importância de 
dar atenção ao corpo. 

E o que a natação tem a 
ver com a saúde? Tudo! A 
atividade é considerada 
uma das mais completas 
para o desenvolvimento 
físico, inclusive para 
quem tem algum tipo de 
deficiência. 

Por acreditar no potencial dos paratletas, a Krona 
patrocina, desde 2005, a equipe de natação em 
Joinville. “Acreditamos que o esporte promove a 
inclusão social e o desenvolvimento intelectual”, 
destaca Valdicir Kortmann, diretor de Vendas 
e Marketing da empresa. 

Para o coordenador da equipe, Vanderlei 
Pedro Quintino, sem o apoio da Krona o 
projeto não existiria. 

A contribuição vai além do esporte em si, pois 
valoriza a cidadania e prepara o atleta para 
enfrentar os desafios de forma limpa, saudável 
e ética”, explica Quintino que ressalta o prazer de 
trabalhar e aprender diariamente com a equipe.

A KRONA ACREDITA

Capacitar
é show
de bola!

CONExãO
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Ana Carolina Fruit, 34 anos, é campeã catarinense 
de maratona aquática de Santa Catarina. 
A paratleta, que está na equipe Nadoville/Krona 
há quatro anos, teve seu primeiro contato com a 
natação na adolescência.

AtletAs NAdoville/KroNA disputAm 
vAgA pArA As pArAlimpíAdAs

A equipe Nadoville/Krona Paralímpica participa 
de competições, se destaca no cenário nacional, e 
é referência catarinense, com títulos em todas as 
edições do Parajasc.

Na primeira competição de natação de 2016, 
realizada em Curitiba, nove nadadores da equipe 
foram destaque, trazendo 14 medalhas. Destes, 
quatros atletas conquistaram índice para disputar 
as três etapas nacionais que classificam para os 
Jogos Paralímpicos. 

o prAzer de competir 

Me sinto feliz de participar 
desta equipe, tenho muito 
orgulho de representar a 
cidade”, conta a nadadora 
que é pós-graduada em 
Educação Especial e 
tem na bagagem vários 
títulos inéditos.

Motoristas, assistentes e colaboradores administrativos 
das transportadoras que prestam serviço para a Krona 
participaram, em março, do Treinamento Show de Bola. 
Cerca de 50 pessoas estiveram presentes, em Joinville.
O objetivo foi aproximar transportadoras e empresa, 
alinhar o atendimento aos clientes com os
procedimentos da Krona e fazer um balanço dos
trabalhos realizados no ano.

Os participantes receberam as informações através de 
dinâmicas, gincanas e visita na fábrica, para entender 
melhor os processos e cuidados com os produtos. Ao 
final, foi entregue uma cartilha com os procedimentos da 
empresa. Houve ainda distribuição de brindes e almoço de 
confraternização. O treinamento, que está em sua terceira 
edição, acontecerá também no Nordeste, em maio.

• aprimoramento do desempenho profissional;
• melhora na qualidade e visão dos processos;
• estímulo do trabalho em equipe;
• comprometimento com os participantes;
• encantamento dos clientes.

resultAdos percebidos seguNdo os 
orgANizAdores do treiNAmeNto:

XuXA e dudu retorNAm pArA o Jec/KroNA

Os atletas Xuxa e Dudu que integravam a Seleção Brasileira 
retornaram para Joinville. Com isso, o time volta a ficar 
completo. O plantel vem remodelado com uma mescla de 
jogadores formados nas categorias de base e atletas da 
seleção brasileira. 

O JEC/Krona teve seu primeiro compromisso oficial dia 
19 de março, com o início do Catarinense 2016, vencendo 
Florianópolis por 4 x 0.

tAbelA de Jogos

Pelo Catarinense

   08/04 em Tubarão
   Tubarão x JEC/KronA

   19/04 em Joinville
   JEC/KronA x Canoinhas

Pela Liga nacional

   15/04 em Joinville
   JEC/KronA x Guarapuava

   22/04 em Cascavel
   Cascavel x JEC/KronA
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Canais que aproximam o cliente

Vem aí: Muito mais conexão com o cliente

Desde o primeiro semestre de 2014 a Krona implantou um canal dentro da empresa com o objetivo de resgatar clientes 
que, em algum momento, deixaram de comprar da empresa. Este canal é a área de Televendas, que hoje conta com nove 
colaboradores sob a supervisão de Suelen Momm.

Com o objetivo de ter uma linguagem fácil, 
mais moderna e condizente com o mercado, a 
Krona apresenta este mês a nova campanha de 
comunicação para o cliente. 

Segundo o gerente de marketing, Andreas 
Schubert, as novidades poderão ser conferidas 
nas peças comerciais, audiovisuais e de 
marketing. Outra ferramenta que as pessoas 
poderão conferir é o site, cuja plataforma em 
smartphones ficará ainda mais ágil e fácil de 
manusear.

As mudanças poderão ser conferidas a partir 
do dia 15 de abril, pelos colaboradores na TV do 
refeitório ou nas mídias externas (TV e revista).

Desde então 920 clientes já foram 
resgatados, e mantidos! Os resultados 
têm sido muito positivos. Tanto que a 
área passou por incremento de pessoal, 
promoção de uma das colaboradoras e 
novas definições de metas.

“A taxa de conversão que era de cinco a 
sete por cento ao mês passará para 10% 
no próximo semestre”, explica Suelen, 
que garante que a maior preocupação da 
área, assim como a empresa, é estreitar o 
relacionamento com os clientes e mantê-
los sempre próximos.

METAS E INTEGRAÇÃO NA CONVENÇÃO DE VENDAS 2016
Nos dias 10 a 13 de abril acontece, no 
Costão do Santinho, em Florianópolis, a 
Convenção Nacional de Vendas 2016. 

Durante quatro dias, aproximadamente 150 
representantes da Krona de todas as regiões 
participarão de integração e treinamento e 
conhecerão as metas para o ano. 

Haverá ainda a premiação do 
Concurso Nacional de Vendas e a 
apresentação da nova campanha 
de comunicação com o cliente. 

Confira a cobertura na próxima edição.
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