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Para você comparar e questionar, conhecer o produto faz toda a diferença. Confira o 
novo Catálogo de Produtos da Krona. Ele está atualizado e traz nossas linhas completas
de tubos e conexões para instalações de esgoto, água fria e água quente, linha elétrica e 

linha de acessórios para a construção. PG 02
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O catálogo de produtos
da Krona está de cara nova! 

Krona lança campanha Mês de Vendas 
e vai premiar balconistas! 

Novo registro de pressão Krona
São tantas qualidades que até deu branco! 

Agora, ficou ainda mais fácil para os clientes Krona fazerem os seus 
pedidos. A Krona lançou a nova versão do Catálogo de Produtos, que 
também está disponível para download no site www.krona.com.br/
downloads. A cada ano, a Krona investe em novos produtos e amplia 
sua linha, sempre oferecendo soluções completas para projetos 
residenciais, comerciais e industriais. 

Fique por dentro das novidades e confira o nosso mix de produtos para 
água fria, água quente, esgoto, elétrica e acessórios.

Lançada em março, a Campanha Mês de Vendas Krona pretende valorizar 
profissionais fundamentais para nós, os balconistas. Afinal, são eles os 
responsáveis por apresentar os nossos produtos aos consumidores nas 
lojas de materiais de construção e demais pontos de venda. 

O Mês de Vendas é uma campanha direcionada ao varejo e premiará os 
três balconistas, de cada estabelecimento cadastrado, que venderem a 
maior quantia, em reais, de produtos Krona no período de um mês. Serão 
premiados o 1º, 2º e 3º lugares com brindes especiais.

O registro de pressão Krona, agora, está disponível na cor branca, perfeito para combinar 
com azulejos claros, além de todas as qualidades que você já conhece: alta durabilidade, 
fácil reposição e reparo, mecanismo interno fabricado com material altamente resistente 
e proporcionando controle de vazão em instalações de água fria. Saiba mais através do 
nosso site: www.krona.com.br/produtos.

Para Cadastrar a sua loja ou saber Mais sobre a CaMPanha entre eM Contato CoM o seu 
rePresentante CoMerCial. Mais inforMações taMbéM Pelo e-Mail MarKeting@Krona.CoM.br.
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conexão

JEC reforça equipe
rumo a Série B do Futebol Brasileiro

Abril foi
mês de estreias
para o Tricolor

Atletas Nadoville/Krona 
vencem a América

Atletas Nadoville/Krona
conquistam Circuito de Maratonas Aquáticas

De olho nas competições que tem pela frente em 2017 
o Joinville Esporte Clube segue reforçando o elenco 
de olho no principal objetivo da temporada: o acesso à 
Série B do Futebol Brasileiro. 

Em março, foram duas novas aquisições e uma 
renovação. O volante tinga, de 26 anos, que retorna ao 
JEC após passar alguns meses no time chinês Zhejiang 
Yiteng; o atacante bruno rodrigues, que chega ao 
Tricolor por empréstimo do Atlético/PR por três meses; 
e o lateral-direito Caíque, que vem se destacando em 
2017 e renovou contrato até 2019.

O JEC/Krona Futsal estreou com vitória de 1x0 sobre o Guarapuava/PR na Liga Nacional 
(LNF 2017) e disputou o primeiro jogo oficial em casa, no Centreventos Cau Hansen, 
contra a Chapecoense Futsal, pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial. 

A Liga continuou no dia 29 de abril, com duelo pela terceira rodada contra o Carlos 
Barbosa/RS, na casa adversária. Os jogos seguem em Joinville, em atuação sob os 
olhares da torcida tricolor, no Centreventos, contra o Joaçaba/SC, dia 5 de maio, e contra 
o Intelli/SP dia 26 de maio. Ainda em maio, dia 19 o JEC/Krona Futsal joga em Foz do 
Iguaçú, contra a equipe local.

Os atletas paralímpicos Nadoville/Krona 
nos encheram de orgulho e conquistaram 11 
medalhas na 4ª edição do Parapan-Americanos 
de Jovens, realizado de 21 a 25 de março, em 
São Paulo/SP.

Os atletas Ubirajara Thomazelli e Ana Carolina Fruit, da
Nadoville/Krona Paralímpico, conquistaram o Circuito de 
Maratonas Aquáticas, realizado pela Federação Aquática de Santa 
Catarina (FASC). É a 4ª vez que Ubirajara e a 2ª que Ana Carolina 
ganharam o título consecutivamente. ana Carolina é a primeira 
atleta com Síndrome de Down na história do circuito a ficar em 
1º no ranking. O Circuito envolveu três travessias: a primeira, em 
dezembro de 2016, na Lagoa da Conceição; a segunda foi a 25ª 
Travessia de Porto Belo, em março deste ano, na qual os nossos 
atletas conquistaram 1º lugar (Ubirajara Thomazelli), 2º lugar 
(Vanderlei Quintino), 3º Lugar (Amaro da Silva), 4º lugar (Luís 
Bruch) e 5º Lugar (Ana Carolina Fruit); e a terceira foi a XII Travessia 
de Itá, vencida pelos atletas Ubirajara Thomazelli, Vanderlei 
Quintino, Amaro Francisco da Silva e Ana Carolina Fruit.

brunotinga Caíque

O JEC terminou o mês de abril com resultado positivo 
e segue entre as primeiras colocações do Campeonato 
Catarinense em busca do objetivo, que é levar mais um 
título estadual para a Toca do Coelho. estamos na torcida!

Mayara
do amaral Petzold 

alysson
roberto de souza 

joão Paulo
santiago gregorine 

jenifer 
da rocha 

Parabéns aos 
atletas, comissão 

técnica, familiares, 
voluntários e a 

todos que ajudaram 
a nadoville/Krona 

Paralímpico a 
realizar este

sonho!

Os atletas paralímpicos Nadoville/Krona 
nos encheram de orgulho e conquistaram 11 
medalhas na 4ª edição do Parapan-Americanos 
de Jovens, realizado de 21 a 25 de março, em 
São Paulo/SP.

Confira as Medalhas Conquistadas na CoMPetição:
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Em março deste ano realizamos a entrega da 
premiação aos cinco Pontos de Venda vencedores 
da campanha PDV Bem na Foto 2016, e dos seus 
respectivos Representantes Comerciais. A campanha 
nacional, que contou com cerca de 900 PDVs 
cadastrados, foi um grande sucesso! 

Através dos materiais de PDV e da organização de um espaço 
estratégico para a Krona, os colaboradores se sentiram motivados a 
oferecerem os produtos da marca, as vendas cresceram e a nossa parceria 
com a Krona também. ‘Quem questiona usa Krona’. Eu questionei, e aprovei.” 
Yasmin de Oliveira, Proprietária. representação: u.l.b. Com. e repr.

A campanha divulgou a marca e ajudou a organizar o PDV. Os materiais 
são uma ótima propaganda, tanto para a Krona, quanto para a loja. Eles 
ajudam o consumidor a identificar com mais facilidade e praticidade os 
produtos”. Fábio Costa Silva, Gerente Geral e Comprador e José Aldair Vieira 
dos Santos, Comprador e RH.  representação: l.r. repr.

Além de deixar o PDV mais bonito, os materiais destacaram os 
produtos, atraindo clientes e estimulando as vendas. Agradecemos a Krona 
por realizar essa campanha, que fortaleceu ainda mais a nossa parceria”. 
Renato Torres, Sócio Diretor. representação: representações silva e silva

A campanha foi uma ótima ideia para incentivar a 
parceria entre a Krona e as lojas de materiais de construção. 

Agradecemos o prêmio recebido.” Lídio Fontanella, 
Vendedor. representação: Cr repr. Comerciais

Ficamos felizes e agradecidos pela organização dos nossos Pontos 
de Venda, pelo reconhecimento e pela iniciativa. Estamos sempre abertos 

a ideias como essa, que só vêm a agregar e fortalecer a nossa parceria.” 
Samuel de Oliveira, Comprador. representação: folhados repr.

PDV: yasMin d s M de oliVeira/sP

PDV: CoMerCial Casa do CiMento/Ce

PDV: renato torres Magalhães/Mg.

PDV: inoVare Materiais de Construção/Pr

PDV: Castelo Materiais de Constr./Mt
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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 
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