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KRONA LANÇA BLOG VOLTADO PARA REFORMA E DECORAÇÃO. UMA 
PLATAFORMA INTERATIVA COM DICAS E MUITAS INFORMAÇÕES. PG. 02

A SUA OBRA!



Confira o blog da Krona 
e indique paraa seus 
amigos e familiares.

Acesse:

www.asuaobra.com.br

Confira os primeiros posts:

•  Aprenda a fazer a limpeza da caixa d’água.
•  Como fazer a limpeza de ralos, pias e desentupir tubos?
•  Qual a diferença entre as cores de tubos e conexões?
•  Como evitar a umidade em casa.
•  Preste atenção na hora de escolher as janelas.
•  Escolhas mais sustentáveis na hora de montar sua casa.
•  As vantagens de escolher uma cozinha americana.
•  Erros comuns na decoração de apartamentos pequenos.
•  Como deixar sua casa mais quentinha no inverno.

Cada vez mais presente no ambiente digital, a Krona criou para os colaboradores, 
clientes, fornecedores e público em geral, o blog “A sua obra”. Nessa plataforma é 
possível encontrar dicas, novidades e muitas sugestões para quem está construindo, 
reformando ou quer decorar o lar. Tudo explicado de um jeito simples para ninguém 
ficar com dúvidas e fazer tudo mais fácil.

Pode entrar:
a obra é 

sua

 SOMOS TOP OF MIND
DA REVISTA REVENDA
A Krona aparece nas primeiras posições nas categorias de Tubos e 
Conexões de PVC para água fria e Indústria mais parceira dos lojistas, 
no prêmio TOP OF MIND da Revista Revenda. Comemoramos esse 
prêmio tão importante no nosso mercado. 

Queremos agradecer aos lojistas e revendedores que pensaram na 
nossa marca. Reforçamos ainda mais o compromisso da Krona com a 
qualidade e a busca de melhores resultados nos negócios.

conexão

02



Mais perto dos
nossos clientes
As ações da Krona movimentam os representantes 
comerciais e estreitam o relacionamento com os 
clientes.  A campanha PDV Bem na Foto já começou 
e os primeiros resultados estão surgindo. Além de 
fortalecer a marca e incrementar as vendas, a promoção 
ainda oferece prêmios aos representantes e lojistas. 
Confira:

PDVs da Krona expostos em lojas

Mais de 20 representantes participaram 
ativamente da campanha;

Quase 100 cidades impactadas;

Mais de 180 PDVs foram registrados;

Cerca de mil fotos encaminhadas
(com 75% de aprovação, de acordo
com a aplicação sugerida pelo Marketing).

Até o fim de junho:

A promoção Corrida Premiada terminou em julho. Quase 
quatro mil itens foram trocados por brindes e repassados 
aos clientes:

Imersão no mundo krona
Desde junho, a Krona está apresentando um novo modelo 
de treinamento para os representantes comerciais recém-
chegados. Eles conhecerão a Ideologia da empresa, as 
políticas e o processo de fabricação: desde a chegada da 
matéria-prima ao produto pronto, a instalação e a melhor 
forma de exposição dos PDVs nas lojas.

 Queremos que o 
representante tenha mais 

conhecimento de como trabalhar 
o PDV e promova ações que 
garantam melhores resultados em 
vendas para o cliente, passando 
com conhecimento de causa as 
características do que está vendendo”, 
explica Andreas Schubert, Gerente de 
Marketing, Unidade Matriz.

2.918 Canetas

299 Bolsas de
       academia

147 Squeezes
        plástico

108 Espelhos
        com escova

107 Kits manicure

93 Mochilas

91 Coolers

59 Squeezes
      de metal

32 Camisas
      polo da Krona 

06 Guarda-sóis

NA 
CAMPANhA 

Top Krona, ATé 
o fINAl DE jUNho, 

forAM CADASTrADoS 
158 ClIENTES. AINDA TEMoS 
ESPAço PArA MUITo MAIS! 

oS rEPrESENTANTES ESTão 
PArTICIPANDo DESTA 

fErrAMENTA DE VENDA E PóS-
VENDA PArA ESTrEITAr 

lAçoS CoM NoSSoS 
ClIENTES.
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Um reforço para o nosso time:
o Engenheiro
Você já deve ter visto em nosso site e nas redes sociais este personagem. Ele é novo na 
casa e já pegou o espírito da campanha “Quem questiona usa Krona”. é o nosso Engenheiro 
que vai estar cada vez mais presente tirando todas as dúvidas sobre tubos e conexões. Se 
depender dele, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta.

é só acessar:
krona.com.br/faq/

Expediente: Conexão - Revista da Krona Tubos e Conexões - é um trabalho de responsabilidade da área de Recursos Humanos e Marketing da Krona. 
Envie para a coordenação do jornal sugestões e artigos. Tiragem: 1100 exemplares / Periodicidade: mensal / Editoração gráfica: Compreendo 
Comunicação /Jornalista responsável: Celice Girardi Tamanini / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re
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Nadoville
bate recorde
de conquistas no PARAJeSc

A equipe Nadoville participou, no dia sete de julho, 
dos jogos Escolares Paradesportivo – o PArAjESC. 
os paratletas bateram recordes na natação com 24 
medalhas, ganhas em todas as provas. Cada um dos oito 
integrantes – a maior delegação da competição - nadou 
três vezes.

o PArAjESC seleciona atletas para representar o estado 
nas Paralimpíadas Escolares Nacional, que acontecerá de 
21 a 26 de novembro, em São Paulo.

próximos Jogos JEC/Krona - LnF

   02 de agosto        JEC/Krona x Tubarão

   08 de agosto        Magnus x JEC/Krona

   15 de agosto        JEC/Krona x Copagril

   26 de agosto        JEC/Krona x Marreco (Fco Beltrão)

o jEC/Krona obteve um excelente resultado em 
Contagem/MG, ao vencer o Minas por 3 a 1, dia 8 
de julho, em partida válida pela Liga Nacional de 
futsal. Dois gols foram de Alex e um de Dian luka.

No dia 15, o Tricolor venceu em casa, contra o 
Jaraguá por 4 x 1 com gols de Fellipe Mello, Gabriel, 
fernando e Dian luka. No dia 20, o jEC/Krona 
disputou o estadual, com a equipe sub-20, contra o 
Concórdia, mas perdeu de 6 X 4 para o time da casa.

JEC/Krona perto 
da classificação 
para segunda fase

Equipe Nadoville trouxe 24 medalhas no PARAJESC
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