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Conheça
Compromisso com a SATISFAÇÃO DO CLIENTE é o que todo o colaborador assume 
quando passa a integrar o time da Krona, pois todos somos peças fundamentais para 
atendermos às expectativas dos clientes e de um mercado cada vez mais exigente.

Para satisfazer as necessidades do cliente, a Qualidade é fundamental. Da Produção 
ao Administrativo, da Logística ao T.I., das Unidades Nordeste, Acessórios e Matriz: a 
responsabilidade pela Qualidade do que produzimos passa pelas mãos de todos nós.

O resultado do que fazemos vai além do que imaginamos. Nosso trabalho é conectar 
talento, inovação e tecnologia para criar soluções que farão parte da vida de milhões de 
pessoas, transformando sonhos, de pequenas reformas a grandes projetos, em realidade.

nosso mote de 2018:
Juntos,
vamos
conectar:

PReCIsa atUaLIZaR Um BoLeto da KRona?
saIBa Como PRoCedeR!

Muitos clientes têm procurado a 
Krona para saber como atualizar 
ou retirar a 2ª via do boleto de 
pagamento. o processo é muito 
simples: tenha o boleto em mãos. acesse o site: www.krona.com.br

1º 2º

3º
Entre na opção Lojista.

escolha o seu banco e insira
os dados na linha digitável.

Se não conseguir realizar a
atualização, envie um e-mail para

boletos@krona.com.br
com pelo menos um dia de antecedência da data de pagamento.

em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de cobranças, através do sac 0800 477 447, opção 02.

viu como é simples?

• Clientes a grandes resultados;

• Famílias ao sonho da casa 
própria;

• A Krona ao crescimento.

Em 2018, o compromisso com a SATISFAÇÃO DO CLIENTE é a NoSSa PRIoRIDaDE.
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Ela é fabricada em PVC e protege as 
instalações do refluxo de água, principalmente 
em inundações, enchentes, entupimentos ou 
vazões elevadas nos períodos de fortes chuvas.

A linha de Eletrodutos Corrugados Kronaflex traz o produto 
perfeito para a sua obra, seja reforma ou construção. 
Ideais para trajetos sinuosos de edificações residenciais, 
comerciais e industriais, cujos sistemas elétricos atuam igual 
ou inferior a 1.000V em corrente alternada, com frequência 
inferior a 400Hz, ou a 1.500V em corrente contínua.

Os corrugados Krona têm qualidade e resistência, alta 
flexibilidade, não amassam e sua fórmula impede a 
propagação de chamas.

Ideal para paredes. As bitolas 
de 20 e 25mm estão disponíveis 
em embalagens com 10, 25 e 50 
metros. Já a bitola 32mm está 
disponível nas embalagens de 10 
e 25 metros.

Ideal para lajes. Peças com bitolas 
de 20 e 25mm estão disponíveis em 
embalagens de 50 metros e a com 
bitola de 32mm está disponível em 
embalagem de 25 metros. 

NO VErÃO, EVITE 
ENChENTES E 
ALAgAmENTOS
com a VálVula
DE REtENção PaRa 
ESgoto KRoNa

Anel de borracha para 
vedação da tampa, que 

impede a liberação de 
mau cheiro.

Disponível em 
duas bitolas: 

Dn 100 e
Dn 150.

Permite trabalhar em 
temperatura até 45°C, 
de forma não contínua.

Pode ser utilizada 
em ramais prediais 
de águas pluviais.

Permite utilização 
com tubo prolongador 
em situações que 
demandam aumento 
da altura do corpo do 
produto.

Portinhola que impede 
o retorno de roedores.

O kit 
contém um 
chuveiro e 
uma haste.

Experimente o Kit Chuveiro 
Frio! Ele é perfeito para 
áreas externas e garante 
vazão perfeita da água para proporcionar um banho 
refrescante, gostoso e relaxante. Ideal para praia, 
piscinas e jardins. 

Nos modelos roscável e 
soldável, ele controla a 
passagem da água fria pela 
tubulação e facilita operações 
de manutenção, instalação e 
limpeza. É mais prático para 
abrir e fechar e garante maior 
segurança, estanqueidade e 
durabilidade. 

QuEr SE rEFrESCAr 
Em DIAS DE CALOr 
INTENSO?

coRRugaDoS KRoNa!

ElEtRoDuto DE PVc coRRugaDo FlExíVEl

ElEtRoDuto DE PVc coRRugaDo REFoRçaDo FlExíVEl

rEgISTrO DE ESFErA 
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O blog “A Sua Obra” será reformulado e vai ampliar 
sua linha editorial em 2018, tornando-se um grande 
parceiro dos balconistas, proprietários e gerentes de 
lojas de materiais de construção. O blog divulgará 
conteúdos específicos para esse público, como 
melhores práticas de gestão empresarial, técnicas 
de vendas e de controle de estoque, que ajudarão a 
tornar as empresas mais competitivas.

Com o novo conteúdo, público-alvo ampliado, 
alinhamento com as redes sociais e estratégias de 
marketing, as expectativas são de resultados ainda 
mais expressivos para o blog em 2018. 

Em 2017, a Krona esteve ao lado do consumidor em todos os momentos, em todos os canais de comunicação. A presença digital 
e on-line foi ampliada e recebeu novos investimentos, integrando as estratégias de comunicação e consolidação da marca. Os 
resultados foram expressivos e comprovam que estamos cada vez mais próximos dos nossos clientes e consumidores.

+2,6 milhões média de 800

O bLOg PASSArá POr UMA MUDANÇA DE EDITOrIAS 
E O CONTEúDO ATUAL , COM DICAS DE DECOrAÇÃO E 

rEFOrMA, SErá SEPArADO EM CATEgOrIAS ESPECíFICAS.

O blog tem um papel muito importante 
na estratégia de marca da Krona e no seu 
posicionamento atual de relacionamento 
com o público, lojistas e representantes.”
andreas schubert, gerente de Marketing.

em 2017, o blog obteve maIs De 7 mIl vIsItantes únIcos por mês.

VEm Aí um NOVO bLOg pArA VOCê

CONExÃO COm O CONSumIDOr

pessoas impactadas

Facebook /kronabrasil

Instragram /krona_brasil google + /kronabrasil chat online www.krona.com.br www.asuaobra.com.br

LinkedIn /Kronatuboseconexões Youtube /kronabrasil

pessoas engajadas por publicação

+300 mil interações +420 mil visualizações
+10 mil impressões por publicação 

quase 7 mil interações

+40 mil seguidores +1,2 mil inscritos+12 mil seguidores

Média de

28 mil
visualizações/mês

Mais de

4 mil 
atendimentos no chat

  Média superior a 

15 mil
  visitantes únicos/mês

Mais de

7 mil
 visitas por mês+850 interações

+2,7 mil seguidores

confIra nosso alcance em 2017: 
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TrICOLOr TEm NOVAS CONTrATAÇõES Em 2018

Os uniformes do JEC/KrONA futsal, bem 
como o elenco para a temporada 2018, foram 
apresentados no final de fevereiro pela Gestão 
do Clube. Os uniformes serão fornecidos pela 
Joma Sport, uma das maiores marcas de 
material esportivo do mundo. A Joma é líder 
no segmento na Espanha e está presente em 
102 países. A empresa, que já trabalhava com o 
Carlos barbosa, escolheu o Tricolor Joinvilense, 
vencedor da Tríplice Coroa, para firmar a sua 
segunda parceria em solo brasileiro.

O JEC/KrONA futsal também reforçou a equipe 
para a temporada, que tem pela frente: Copa 
do brasil, Taça brasil, Liga Nacional de Futsal, 
Campeonato Catarinense, Jogos Abertos de SC 
e a Supercopa, que vale vaga na Libertadores. 
Do Atlântico de Erechim, do rio grande do Sul, 
veio o fixo Eduardo Reis, conhecido como Grilo; 
do Corinthians vieram o pivô genaro Soares 
Silveira e o ala-direito Leandro Caires e do 
Magnus o ala-direito bruno rafael.

A temporada iniciou com oito contratações no JEC: um 
atacante, dois meias, um volante, dois zagueiros e dois 
laterais-direitos. Nos próximos meses, um novo goleiro 
deverá integrar o time, que tem a missão de voltar a orgulhar 
o torcedor, conquistando uma das cinco primeiras colocações 
na Copa do brasil e o acesso à Série b.

A Comissão Técnica também traz novidades, com 
o técnico rogério Zimmermann à frente da equipe. 
Do elenco que disputou a Série C em 2017, restaram 
três nomes conhecidos da torcida: o goleiro 
matheus albino carneiro, o lateral-esquerdo alex 

ruan e o atacante rafael grampola.
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VANDErLEI QuINTINO INtEgRa a SElEção BRaSIlEIRa 
O técnico de natação do Nadoville/Krona Paralímpico, Vanderlei Quintino, foi 
convocado para a equipe técnica da Seleção brasileira de Natação Paralímpica. 
Vanderlei já passou 15 dias treinando os 20 atletas. Em junho, serão mais 10 dias 
em treinamento intensivo. Com o apoio da Krona e o aprendizado junto à Seleção 

brasileira, o projeto de natação joinvilense ganhará cada vez mais. 

2017 FOI INCríVEL, E A prEpArAÇÃO pArA QuE 2018 SEjA 
AINDA mELhOr já COmEÇOu
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