
N.79 • maio • 2016

re
vi

st
a

Convenção Nacional de

Vendas Krona
CONFIRA TUDO O QUE ACONTECEU NO EVENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL, EM FLORIANÓPOLIS. PG.2

Conexão_maio_la02.indd   1 21/04/16   18:15



e
ntre os dias 10 e 13 de 
abril, a Krona realizou a 
Convenção de Vendas 2016 
com o tema “Questionar é 

Crescer”.  O palco do evento foi 
o Costão do Santinho Resort, 
em Florianópolis, que reuniu 
mais de 160 participantes 

Dez melhores PDVS de 2015

entre representantes, diretores, gestores e analistas da área comercial e 
colaboradores das áreas Financeira, Logística, RH, Industrial e Engenharia. 

O evento foi marcado por apresentações da área de Logística e seus 
projetos; palestras, oficinas técnicas de novos produtos, apresentação da 
nova linha de comunicação e estratégia para 2016, bem como premiações 
do Concurso Nacional de Vendas 2015. Na ocasião, também aconteceu a 
Premiação dos Melhores PDVs de 2015.

EXPERIÊNCIAS 
DA PROFISSÃO
Roger Ronald 
Heitich, da Heitich 
Representações, falou 
sobre as experiências 
vividas na profissão 
de uma forma bem 
humorada e garantiu 
momentos de muita 
descontração.

O Top 5 de Vendas no Atacado e Varejo

Atacado

Varejo

convenção
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Um dos momentos mais esperados foi a palestra 
do professor e antropólogo Paulo Roberto Storani 
Botelho, conhecido por ser a inspiração para o 
personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de 
Elite. A apresentação teve como objetivo despertar 
as pessoas para a importância da superação dos 
desafios no ambiente competitivo de trabalho 
e o papel da liderança sob os aspectos rígidos 
dos “homens de preto” do BOPE (Batalhão de 
Operações Especiais do Rio de Janeiro).

convenção

LInHA APReSenTADA 
NA CONVENÇÃO
Uma oficina para apresentar a nova linha PPR 
de água quente foi realizada durante o evento. 
A partir de agosto, os produtos entram no 
portfólio de vendas da empresa, elevando o 
número de itens fabricados de 700 para 1.000.

VÁ E VENÇA!

TOP 10
Hora de reconhecer e premiar os 10 
melhores representantes de vendas 
mix de produtos 2015:

Rodrigo Angelo 
Inacio
Superintendente 
Vendas/Marketing

Expectativas 
para 2016 

na área 
comercial

“Planejamento, 
disciplina e foco. 
Este é o tema da 
convenção 
e a mensagem 
para 2016”.

Mascote da Krona também 
esteve presente na Convenção
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D.E.S. Representações Ltda.
Raful Representações Ltda.

Bibow Representações Ltda.

20 anos
F.A.A. Bezerra
Santa Branca Representações Ltda-ME

PREMIADOS DO CONCURSO 
DE VENDAS
No último dia do evento, foram conhecidos os 
ganhadores do Concurso Nacional de Vendas de 2015.

REPRESENTANTES 
HOMENAGEADOS
Durante o evento, os representantes de 10, 
15 e 20 anos de Krona foram homenageados 
e receberam troféus.

10 anos

15 anos

Com o tema “Quem questiona usa Krona”, a área de 
Marketing lançou a nova linha de comunicação para o 
mercado. A partir deste mês, todo material institucional 
e comercial (site, anúncios, jingle e enxoval de PDV) vêm 
com a nova concepção. “Nossos produtos, tecnologia, 
atendimento ao cliente e logística são excelentes. Por 
isso, neste ano convidamos o consumidor a questionar 
as escolhas que faz na hora de construir ou reformar, pois 
ele pode economizar e ter tubos e conexões de qualidade. 
Afinal, quem questiona usa Krona!”,  afirma Rodrigo 
Angelo Inacio - Superintendente de Vendas/Marketing.

Para surpresa 
do público, a 
apresentação do 
novo conceito da 

Krona foi realizada 
pela Cia dos Barbixas, 

que garantiu boas 
gargalhadas

A Convenção Nacional de Vendas, que levou 
informação, homenagens e desafios aos 
participantes, foi organizada pela equipe da área 
de Marketing da Krona.

Uma eQUipe 
De peSo

QUEM QUESTIONa
USA KRONA

Três primeiros colocados do 
Concurso Nacional de Vendas

convenção
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