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As peças estão de cara nova, para 
você conquistar novos clientes, 
vender mais e alcançar os melhores 
resultados. PG 02

Kit de 
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A Krona disponibiliza aos lojistas um kit completo de comunicação visual com 
peças que, além de tornar os ambientes mais bonitos e atraentes, vão inspirar 
o consumidor a compreender que os nossos produtos são a decisão mais 
inteligente na hora de construir ou reformar. 

As peças reforçam que a Krona oferece soluções completas, com qualidade 
e preços que fazem a diferença para os consumidores. Elas estão alinhadas à 
campanha multimídia e trazem estampados os personagens da campanha, que 
vieram para inspirar o consumidor a perceber que o ditado que só existe uma 
marca de tubos e conexões de qualidade no mercado é coisa do passado. 

Atenção: a limpeza e organização das lojas e a aplicação de materiais de 
divulgação como os de PDV são algumas das ações que podem tornar a sua loja 
muito mais atraente para os consumidores e, consequentemente, trazer mais 
resultados em vendas.

O representante pode solicitar o material de PDV no Portal do Representante. 

COMUNICAÇÃO VISUAL AUMENTA 
FORÇA DE VENDA NOS PDVS

Lojista, não perca tempo, solicite ao 
representante o kit de material de PDV Krona!

INFORMAÇÃO COMO 
FERRAMENTA PARA 
MOTIVAR E VENDER
Levar informação aos clientes e 
parceiros é uma das estratégias da 
Krona para garantir a Satisfação dos 
Clientes. Por meio de palestras e 
treinamentos, oferecemos a lojistas, 
balconistas, instaladores, projetistas, 
engenheiros, entre outros profissionais 
do segmento, informações exatas para 
que se tornem especialistas em Tubos, 
Conexões e Acessórios e ofereçam 
aos seus consumidores soluções 
completas para projetos hidráulicos e 
elétricos.

Entre os temas abordados nos cursos, estão:

         Novidades do mercado;

         Esclarecimento de dúvidas;

         Conhecimento sobre melhores soluções;

         Apresentação da Krona;

         Aplicação de produtos e diferenciais.

Entre os meses de março e maio foram: 

         Mais de 900 profissionais treinados;

         Mais de 50 clientes atendidos. 
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01-Wobbler
02-Adesivos de chão
03-Móbile em papel
04-Stopper
05-Lamá 

06-Bandeirolas
07-Cubo
08-Painel de balcão
09-Régua de 
gôndola

Ajuda o consumidor a localizar os produtos no interior do PDV;

Inspira o consumidor a comparar marcas;

Influencia a decisão de compra;

Atrai a atenção do consumidor;

Identifica os produtos e enfatiza suas características.

BENEFÍCIOS DA COMUNICAÇÃO VISUAL:

Além de maior procura pelos 
produtos Krona nas lojas, 
percebemos que os balconistas 
terminam os treinamentos muito 
mais motivados para vender os 
nossos produtos”.

Everson Leandro Nau, Instrutor 
Técnico de Vendas, Unidade Matriz
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Para acessar o material na íntegra: 
https://conexao.krona.com.br/ebook-10-dicas-loja?utm_
campaign=krona_news__abril&utm_medium=email&utm_
source=RD+Station

Há dois modos para fazer o Cadastro Positivo:

• Acesse o site do Serasa (use o Internet Explorer);
• Insira o certificado digital;
• Assine o Termo de Abertura do Cadastro Positivo 
Online (assinatura digital).

• Compareça à uma agência Serasa Experian;
• Solicite a abertura do cadastro;
• Tenha em mãos documentos pessoais como 
CPF, CNPJ e RG.

Mais informações:
www.serasaconsumidor.com.br

NOSSO CONTEÚDO É SEU 
ALIADO PARA VENDER MAIS

O Cadastro Positivo é o seu currículo financeiro. 
Ele concentra todo o seu histórico de pagamentos, 
incluindo contas pagas em dia ou não. Com 
ele, você tem avaliações mais justas para 
financiamentos, empréstimos e compras a prazo, 
melhores taxas e condições de pagamento.

Ao compartilhar informações preciosas sobre organização de 
lojas, boas práticas comerciais e gestão de negócios, a Krona 
dá uma mãozinha para que lojistas, gerentes e vendedores de 
pequenas, médias e grandes lojas de material de construção 
consigam conquistar ainda mais sucesso em seus negócios. 

Já foram lançados conteúdos, como: 
• Loja de Materiais de Construção: Guia de Boas Práticas 
Comercias; 
• Quatro Pilares do Varejo de Materiais de Construção; 
• Dez Dicas para ter uma Loja de Materiais de Construção de 
Sucesso, entre outros.

Ao oferecermos conteúdos relevantes e gratuitos atuamos de 
forma estratégica para tornar a Krona referência em informações 
sobre o segmento, criamos relacionamentos duradouros e 
transformamos potenciais compradores em clientes fiéis. 

OTIMIZE SUAS VENDAS 
DO MULTISSIFÃO
O multissifão simples com tubo extensível possui 
nova embalagem, com 48 unidades. A nova 
embalagem foi lançada em 2018 e pensada para 
atender as necessidades de clientes que realizam 
pedidos em grandes quantidades ou que preferem 
ter estoque maior, para vender mais.

BENEFÍCIOS:

Ligação da válvula de escoamento 
ao ponto de esgoto mesmo em 
instalações desalinhadas;
Eficiente mecânica de abertura/
fechamento, que permite um 
fechamento perfeito, mesmo 
após aberto;  
Diâmetro universal, entre DN 38 e 

DN 50, permitindo a instalação sem 
adaptador para ligação ao esgoto;
Permite instalação em válvulas de 
7/8”, 1.1/4” ou 1.1/2”, abrangendo 
todos os tipos do mercado; 
Rigoroso controle de qualidade, 
garantindo ao consumidor muito 
mais segurança.

CADASTRO POSITIVO TRAZ 
VANTAGENS PARA VOCÊ!
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CLIQUE NO LINK E ASSISTA:
Matéria do G1: http://g1.globo.com/goias/jatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/servidor-publica-cria-cadeiras-de-roda-para-animas-que-nao-
conseguem-andar/6714401/
Programa Encontro com Fátima Bernardes: https://globoplay.globo.com/v/6739524/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar

Em agosto, os corações tricolores 
vão bater mais forte em Joinville/SC, 
durante clássico do JEC/Krona Futsal 
contra o Jaraguá Futsal. O duelo está 
marcado para o dia 26/08, às 11h. 
Acompanhe no site da LNF o 
calendário dos jogos que serão 
transmitidos pela SporTV e LNF TV.  
Todos os jogos da LNF televisionados 
na SporTV têm o patrocínio Krona, 
com a veiculação do comercial e 
com vinhetas nas aberturas e nos 
encerramentos das partidas.
Acesse ligafutsal.com.br e torça 
conosco. Com JEC nas quadras, a 
Krona ganha em exposição da marca!

dia 20/07

dia 07/07 

dia 28/07 

dia 14/07 

dia 19/08 

dia 31/07 

dia 26/08 

dia 22/08 

dia 31/08  

Corinthians x JEC/Krona Futsal 

Mafra Ferromax X JEC/Krona Futsal 

Pato Futsal x JEC/Krona Futsal  

JEC/Krona Futsal X Joaçaba Futsal 

Supermercados BH/Minas x JEC/Krona Futsal

JEC/Krona Futsal X Tubarão Futsal 

JEC/Krona Futsal x Jaraguá Futsal 

JEC/Krona Futsal X Blumenau Futsal 

Tubarão x JEC/Krona Futsal 

Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo/SP

Ginásio Wilson Buch | Mafra/SC

Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco/PR

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

Arena Minas Tênis Clube | Belo Horizonte/MG

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

Arena Estener Soratto | Tubarão/SC

*Datas e horários sujeitos a alteração. Mais em www.ligafutsal.com.br

*Datas e horários sujeitos a alteração. Mais em www.futsalsc.com.br
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APOIE O JEC/KRONA FUTSAL NO 
CLÁSSICO CONTRA O JARAGUÁ, PELA LNF

PREPARE-SE! De 5 a 11 de agosto, o Tricolor estará em quadra para defender 
o bicampeonato da Taça Brasil. Este ano, a competição ocorre na cidade de 
Erechim/RS. Os jogos serão transmitidos pela SporTV.

KRONA É PARCEIRA DO 
PROJETO RECICLANDO PATAS

O projeto Reciclando Patas 
foi tema de matéria do G1 e 
do Programa Encontro, com a 
jornalista Fátima Bernardes. 

Reprodução/Globoplay

A Krona se orgulha em abraçar o projeto Reciclando Patas, 
que devolve mobilidade a cãezinhos com dificuldades de 
locomoção. O projeto começou com o servidor público 
André Gondim, de Minas Gerais. Ele comprou peças Krona 
para desenvolver uma cadeira de rodas para o animal de 
estimação de uma amiga. Após o sucesso do primeiro 
equipamento, Gondim foi além e fez mais 20 cãezinhos felizes. 
O investimento em cada cadeira era de R$ 50,00.

Assim que conheceu o projeto, a Krona se tornou parceira e 
contribui com a doação de tubos e conexões para a confecção 
das cadeiras. Com o apoio da Krona, André já ajudou mais de 
300 cãezinhos a voltarem a correr.
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