
A Krona está entre as Melhores Indústrias de Materiais de Construção 
pelo 14º ano consecutivo. Conheça esta e as demais premiações que 
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Krona rECEBE o prêmio 
anamaCo pEla 14ª vEz!

Subimos 21 posições na edição 
2017 do Anuário Valor 1.000, do 
Jornal Valor Econômico, ranking 
que lista as mil empresas com o 
melhor desempenho econômico 
do país. O Valor Econômico é 
uma publicação de referência em 
Economia e atualiza seu índice 
com base em valores específicos 
como crescimento sustentável, 
receita liquida, giro ativo, margem 
de atividades, rentabilidade, 
patrimônio, entre outros. 

Subimos 86 posições no ranking 
Estadão Mais Empresas e Mais 
Análises de 2017, no segmento 
Químico e Petroquímico. O ranking 
é realizado pelo Jornal Estadão, 
com a Fundação Instituto de 
Administração e a Austin Rating, 
e aponta as maiores e mais 
eficientes empresas do país de 
acordo com seus desempenhos 
econômicos. A premiação ocorreu 
dia 14 de setembro.

Somos a 2ª maior empresa no ramo de 
materiais de construção no Sul do país e 
estamos entre as 50 maiores empresas 
de Santa Catarina, segundo ranking “500 
Maiores do Sul” da Revista Amanhã. O 
ranking mostra o crescimento empresarial 
de mais de mil empresas, avaliando porte, 
eficiência na venda e capacidade de 
transformar receita em lucro. Em 2017, 
elegeu a Krona como a 46ª maior empresa 
de Santa Catarina e a 202ª maior do Sul do 
país. O resultado será divulgado na edição 
324 da Revista Amanhã, em outubro.

Neste seguNdo semestre, também recebemos três graNdes recoNHecImeNtos:

A premiação foi entregue na 
solenidade que ocorreu em 
São Paulo, dia 26, reunindo os 
principais nomes da cadeia 
produtiva da construção civil.

ser uma das marcas 
mais lembradas pelos 

revendedores é um grande 
reconhecimento. essa 

premiação valoriza ainda 
mais a nossa marca e reforça 

nosso compromisso em 
oferecer soluções completas 

e de qualidade. 

Pela 14ª vez consecutiva, ficamos entre as melhores Indústrias 
do setor da construção civil no Prêmio anamaco. Em 2017, 
recebemos as menções honrosas nas categorias: conexões 
de PVc para Água Fria, tubos de PVc para Água Fria, tubos e 
conexões de PVc para esgoto e eletrodutos Flexíveis de PVc.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Anamaco 
com 1.600 revendas de material de construção de todo o país. 
Os lojistas atribuíram notas de 1 a 10 nos seguintes quesitos: 
Qualidade, Preço, Atendimento ao Ponto de Venda, Orientação 
Técnica, Logística e Avaliação Geral. 

Há 26 anos o Prêmio Anamaco reconhece a excelência e a 
qualidade na produção e comercialização de materiais de 
construção, premiando as indústrias destaques no setor. 

A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes
de Material de Construção) é uma entidade de classe,
sem fins lucrativos, que funciona como interface entre órgãos 
governamentais e Acomacs e Fecomacs, demais entidades, 
fabricantes e comerciantes de
material de construção.
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Krona Cada vEz mais pErto dE voCê

o quE vEm

palEstras E trEinamEntos

prEsEnça E organização dE EvEntos Com CliEntEs

Campanhas dE vEndas Em parCEria Com os CliEntEs, Como o mês dE vEndas

A Krona está a cada dia mais perto dos seus clientes e 
consumidores e tem realizado uma série de ações para 
diminuir ainda mais essa distância, fortalecendo e tornando 
sua presença cada dia mais atrativa nos pontos de venda. 

São ações que buscam aumentar as vendas e ampliar 
resultados, fazendo com que vivenciemos, na prática, 
nossa Ideologia. Dentre as várias ações realizadas em 2017, 
destacamos:

Para 2018, o nosso objetivo é aumentar a nossa participação nestas ações, que são fundamentais 
para fortalecermos a nossa marca, acompanhando a evolução do mercado. Continuaremos 
trabalhando de forma próxima, comprometida e acessível, assegurando ao cliente produtos com 
qualidade e competitividade, diferenciais que aumentam nosso valor em relação aos concorrentes 
e que nos fazem trilhar o caminho que nos colocou entre os líderes do mercado em que atuamos.

São realizados, em média, três 
palestras por semana direcionadas 
a profissionais do setor, como por 
exemplo proprietários e balconistas 
de pontos de venda, instaladores, 
projetistas e engenheiros. Como 
meta objetivamos treinar 240 
profissionais ao mês. Em agosto, 
treinamos mais de 250 profissionais, 
e em setembro, alcançamos 
cerca de 480 profissionais, isso 
sem contar os treinamentos 
realizados com os colaboradores e 
representantes comerciais Krona.

Estamos sempre presentes participando e organizando 
eventos do segmento, fortalecendo a marca da Krona 
e dos clientes que comercializam os nossos produtos.  
Investimos em atrair o olhar do público, aumentando a rede 
de contatos, interagindo com dinâmicas e jogos e, claro, 
apresentando produtos, funcionalidades e lançamentos. No 
final de 2017, intensificaremos nossa presença nos eventos 
de encerramento dos nossos clientes. 

São campanhas personalizadas, com metas e premiações, para estimular 
os clientes a obterem os melhores resultados com os produtos Krona. 
Dentre elas, a campanha mês de Vendas, realizada no varejo em todas 
as regiões do Brasil, chama a atenção por resultados como: aumento 
das vendas, motivação das equipes, fortalecimento do relacionamento e 
maior presença da marca. A campanha foi lançada em março deste ano 
e premia os três balconistas, de cada estabelecimento cadastrado, que 
venderem, em um mês, a maior quantia de produtos Krona. De março a 
setembro já foram quase mil profissionais premiados só na campanha 
Mês de Vendas. Para participar, fale com o seu Representante Comercial 
Krona. mais informações pelo e-mail: marketing@krona.com.br.

Entre os dias 18, 19 e 20 de agosto, 
participamos da convenção de vendas 
do nosso cliente Renascer Mercantil, na 
região de Porto de Galinhas/PE.

Entre os dias 2 e 5 de setembro aconteceu 
a convenção de vendas do nosso cliente 
Distac/Tupan, na região de Gravatá/PE.

Nos dias 22 e 23 de setembro, participamos da Expofeira, em 
Palhoça/SC, realizada por nosso cliente Orion Distribuidora.

Campanha realizada no PDV Vera Cruz Mat. de 
Constr. Ltda, em Joinville/SC. Representação:  
J.D.D. Repr. Comerciais Ltda. 

por aí?
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Krona no 23ª EComaC sul 

JEC/Krona 
avança na lnF

sEm sériE C, é hora dE mirar na Copa sC

Entre os dias 15 e 17 de setembro, participamos do 23º ECOMAC SUL 
e nosso diretor de Vendas e Marketing, Valdicir Kortmann, realizou 
a palestra “Como chegar entre as maiores empresas de Tubos e 
Conexões do Brasil”. O evento foi organizado pelas Acomac’s de 
Tubarão, Blumenau, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí e 
Criciúma.

Na ocasião, Kortmann 
foi entrevistado pela 
RIC Record/SC. 

nadovillE vai à Final do CirCuito Caixa

O JEC/Krona Futsal segue firme em busca do título 
inédito na Liga Nacional de Futsal e vai às quartas 
de final da competição. o tricolor garantiu a vaga 
após empatar em 1x1 com o Concórdia, dia 06/10, em 
confronto decisivo no centreventos cau Hansen. 

O primeiro jogo da fase seguinte foi contra o Atlântico 
de Erechim, na quadra adversária.

Apesar de golear o Mogi-Mirim/MG
na Arena Joinville, o Jec não 
conseguiu se classificar para
 as quartas de final da Série C do 
campeonato brasileiro. 
A eliminação se deu após empate 
entre o Macaé/RJ e o Tombense/MG. 

Para seguir, o JEC precisava de uma
série de combinações.
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Participarão da 
competição os atletas 
João Paulo santiago 
gregorine (cadeirante), 
alysson roberto de 
souza, Jenifer da rocha 
e mayara do amaral 
Petzold, acompanhados 
pela professora camila 
corrêa (em pé, ao fundo)

Os atletas Nadoville/Krona 
seguem em preparação 
intensa para o próximo 
desafio que terão pela frente. 
Entre os dias 27 e 29 de 
outubro, eles vão a São Paulo 
para disputar a Etapa Final do 
Circuito Loterias Caixas. Mais 
do que medalhas, os atletas 
buscarão as três primeiras 
colocações no ranking 
nacional e o índice mínimo 
para futuras convocações 
para a Seleção Brasileira.

Agora, é hora de sacudir a poeira 
e seguir firme na disputa da Copa 
Santa Catarina, que vale vaga 
para a Copa do Brasil 2018. a 
estreia foi dia 08/10, com vitória 
por 4x2 sobre o Tubarão e gols de 
alex ruan e grampola (3)!
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