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Parceiros do
crescimento

Uma obra de qualidade precisa contar com bons produtos e pessoas 
competentes. Neste mês, homenageamos um time de profissionais que 

constroem um Brasil que cresce todos os dias. PG. 2 e 3



Eletricista

Na hora de construir você já sabe 
que pode contar com a Krona. 
Temos uma ampla linha de produtos, 
desde Água Fria, Esgoto (normal e 
reforçada), Elétrica e de Acessórios 
Sanitários. Além disso, vamos lançar, 
ainda neste ano, uma linha de PPR 
(água quente).

Contudo, produtos eficientes 
não bastam. Os profissionais da 
construção civil são fundamentais 
para uma venda correta e instalação 
dos produtos conforme as 
especificações.

Em outubro, vários profissionais 
que contribuem para a construção 
são homenageados. No dia 17, 
comemoramos o dia do eletricista; 
dia 26, do trabalhador da construção 
civil e, no dia 30, as homenagens vão 
para o comerciário e o balconista, 
importantes na hora da venda. 

O sistema elétrico de uma residência é muito complexo e 
perigoso quando não realizado corretamente. Para evitar 
dores de cabeça na obra, é preciso contratar o serviço de um 
eletricista confiável, pois é ele que garantirá a segurança.

Para uma obra com segurança, é 
preciso combinar produtos de alta 
qualidade e profissionais competentes. 

Neste mês de outubro homenageamos 
estes profissionais da construção civil 
que são fundamentais em uma obra. 
Parabéns pela dedicação e parceria!
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Trabalhador da 
constrUCAO civil,

s
Os profissionais da construção civil são 
muitos: mestre-de-obras, encarregado, 
pedreiro, carpinteiro, armador, servente, 
pintor, gesseiro, calceteiro, entre outros.

Eles são importantes em cada etapa da 
construção e seguem o planejamento 
e orientações do engenheiro civil, que 
coordena a equipe e gerencia o projeto.

,
Comerciario
O comerciário tem papel essencial 
no relacionamento com o cliente. 
Seu estabelecimento comercial deve 
manter os produtos atualizados, 
em boas condições e organizados, 
transmitindo confiança e credibilidade.

Balconista
É primordial que ele conheça 
detalhadamente os produtos que 
está vendendo, pois o cliente deve 
ter entendimento e segurança 
sobre o que está adquirindo. O 
balconista precisa estar informado 
e atualizado sobre os produtos. 

Quer conhecer mais sobre os produtos Krona?
Acesse: www.krona.com.br
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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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O engenheiro Krona 
ganhou um nome

Em setembro, a tocha paralímpica passou 
por Joinville e mobilizou a cidade. Com 

muito orgulho, Vanderlei Quintino, técnico 
da Nadoville, seleção paralímpica de 
natação, foi um dos escolhidos para 

carregar o símbolo dos jogos.

Parabéns Vanderlei, a Krona se orgulha 
em apoiar a Nadoville!

Você nos ajudou a 
dar um nome para o 
nosso Engenheiro. 
Após votação, o nome 
escolhido foi Max 
Krona!

Ele estará cada vez 
mais presente nas 
nossas redes sociais e 
no nosso site, tirando 
todas as dúvidas sobre 
tubos e conexões. Se 
precisar, conte com o 
Max Krona!

A Menção Honrosa é uma alegria e uma expectativa. 
Mostra que todo o esforço de estar perto do cliente 
é reconhecido. Nosso agradecimento especial a 
todos que nos tornaram vencedores desse prêmio, 
que é sempre um orgulho para a nossa marca”, 
destaca Andreas Schubert, gerente de Marketing.

No dia 20 de setembro, a Krona 
conquistou Menção Honrosa em 
três categorias no prêmio Anamaco: 
conexões de PVC para água fria 
(grandes clientes); Tubos e Conexões 
de PVC para água fria (grandes clientes) 
e tubos e conexões de PVC para esgoto 
(pulverização e grandes clientes).

O prêmio Anamaco é a principal 
premiação do setor da Construção. 

estamos entre as 
melhores do setor 

olá! eu sou o
Max Krona

O JEC/Krona, que está em quarto lugar na Liga Nacional 
de Futsal, disputará as oitavas de final, no dia 7, fora de 
casa, contra São José dos Campos/SP. Já no dia 14, o 
tricolor volta a encarar o São José/SP, desta vez em casa. 
A disputa será no Cau Hansen, a partir das 20 horas.

JOgOS PelO eStAduAl
Dia 11/10 - Joaçaba x JeC/Krona 
Dia 19/10 - Blumenau x JeC/Krona
Dia 25/10 - JeC/Krona x Araquari
Dia 29/10 - Tubarão x JeC/Krona

oitavas 
de final 
agitam o 
futsal 


