
N.97• JULHO e AGOSTO • 2018

re
vi

st
a

/KronaTuboseConexões

/kronabrasil

asuaobra.com.br

/krona_brasil 

/kronabrasil

/kronabrasil 

gerando satisfação 

ao cliente de 
norte a sul 
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Krona,



Krona: no Brasil e no exterior,
referência em tubos e conexões

A Krona possui um portfólio 
com cerca de 1.000 produtos e 3 
unidades fabris estrategicamente 
localizadas nas regiões Sul e 
Nordeste, gerando a satisfação 
de clientes em todo o Brasil e no 
exterior. 

Atendemos milhares de clientes 
com uma logística diferenciada,
para que cada lojista possa ter o seu 
estoque completado com agilidade, 
para oferecer aos consumidores 
produtos de qualidade, a preços 
justos e acessíveis, que trarão 
segurança e durabilidade para 
construções e reformas.

“Continuaremos com o foco na satisfação do cliente. 
Reorganizamos a área comercial. Além dos Gestores de Vendas 
existentes, contratamos mais 3 coordenadores de vendas para 
São Paulo interior, Minas Gerais/Rio de Janeiro/Espírito Santo 
e Rio Grande do Sul, além de um vendedor direto na região 
de Campinas. Nosso time está mais forte e preparado para 
buscarmos um ótimo fechamento de ano.”

Gustavo Dias de Sousa é o novo Gerente Nacional de 
Vendas e Marketing e será responsável pelas áreas de 
Vendas Nacionais, Exportações, Marketing e Logística. 
Ele assumiu o cargo no dia 1º de junho, possui mais de 
20 anos de experiência na área e está na 
Krona desde novembro de 2016.

VENDAS E MARKETING SOB NOVA GERÊNCIA NACIONAL

Com destaque para as linhas 
de produtos roscáveis, de 
acessórios e esgoto, estamos 
presentes em oito países. 

O atendimento aos clientes é realizado por 2 representantes 
comerciais e pelo departamento interno, que além de ser 
responsável pela estratégia e processos de exportação, atende 
diretamente alguns clientes. Integram a estratégia de exportação:

O crescimento constante dos últimos anos nos deixa cada vez 
mais confiantes de que teremos sucesso em nosso objetivo! 

Todos os setores estão comprometidos 
com a internacionalização da Krona!

UNIDADE NORDESTE
Marechal Deodoro/AL

UNIDADE MATRIZ
Joinville/SC

UNIDADE ACESSÓRIOS 
Pirabeiraba (Joinville/SC)

ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
São mais de 170 profissionais 

engajados em aproximar ainda 
mais a Krona de seus clientes: time 

composto por 10 gestores regionais 
de vendas, nas regiões Sul, Sudeste, 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste; mais 
de 130 representantes comerciais; 

e uma equipe interna na Unidade 
Matriz, com 35 profissionais, 13 no 

Suporte e 22 no Televendas, focados 
na prospecção e retenção de clientes. 

Nossos produtos estão presentes 
em 7 dos 10 maiores atacadistas 
e em mais de10 mil pontos de 
vendas no Brasil e exterior.  

Fábricas estrategicamente 
instaladas para entregar soluções 
completas, com agilidade e excelência,  
para clientes em 27 estados brasileiros. 

PRESENÇA GARANTIDA! 
Palestras, treinamentos, eventos, campanhas de 

vendas, materiais promocionais e de PDV mantêm os 
produtos Krona sempre na cabeça do consumidor e em 

evidência no mercado nacional.

Portfólio com 
CERCA de 1.000 

produtos.

Paraguai,  Uruguai, Chile,  
Argentina, Curaçao, 
Argélia, Equador e Bolívia. 

A KRONA ESTÁ
GANHANDO O MUNDO 

• Adequações em produtos;
• Materiais de marketing;
• Visitas constantes;

• Convite para participação  
   de eventos na Krona Matriz. 
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A Krona é Top Of 
Mind Revenda 
Construção
Pelo 12º ano consecutivo, a Krona está entre as marcas 
mais lembradas pelos revendedores em segmentos da 
Construção Civil.

Esse resultado premia um trabalho de pulverização e 
consolidação da marca e produtos Krona, que inclui 
ações diferenciadas de relacionamento, treinamento e 
atendimento, como as campanhas de marketing e vendas, 
e de divulgação, como os Kits de Comunicação Visual,  
o marketing de conteúdo e as redes sociais.

CATEGORIA TUBOS  
E CONEXÕES PARA ÁGUA 
FRIA: 2ª MARCA MAIS 
LEMBRADA NO PAÍS

CATEGORIA TUBOS E 
CONEXÕES PARA ÁGUA 
QUENTE: 3ª MARCA MAIS 
LEMBRADA NO PAÍS

Torneiras 
Krona, dê adeus 
ao pinga-pinga!
As torneiras para pias, tanques e jardins são 
fabricadas em PP, com exceção da torneira de esfera 
para jardim ou tanque que tem o corpo fabricado 
em PVC. Possuem excelente custo-benefício, alta 
resistência e vida útil para trazer ainda mais qualidade 
para a sua obra e o seu dia a dia. 

• Garantia de estanqueidade.
• Possuem alta resistência e vida útil. 
• Maior segurança com sistema de vedação 
  em borracha nitrílica.
• Sistema de fechamento leve e suave.
• Para bitolas 1/2” e 3/4”, já 
  acompanha bucha de redução.

TORNEIRAS PARA PIA

FÁCIL INSTALAÇÃO.  
NÃO NECESSITA DE 

EQUIPAMENTOS. 

A pesquisa Top Of Mind perguntou,  
via telefone, para 7.453 lojistas de 
pequeno e médio porte distribuídos 
por todo o país: QUAL É A MARCA 
MAIS LEMBRADA NO MERCADO?

Premiações Krona:

A Krona também recebeu menção 
honrosa nas categorias Assento 
Sanitário e Torneira de Plástico.

TORNEIRAS PARA TANQUE

TORNEIRAS PARA 
JARDIM 

COM PONTEIRA 
PARA CONEXÃO 

COM A 
MANGUEIRA.

RESISTENTES 
A RAIOS U.V.

ABERTURA E 
FECHAMENTO COM 
1/4 DE VOLTA PARA 
AMBOS OS LADOS.

TORNEIRA DE ESFERA 
PARA JARDIM OU TANQUE 

A PREFERIDA 
ENTRE OS 
CLIENTES!
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JEC/Krona FUTSAL
busca vaga na final da 

Copa do Brasil

Krona é a nova 
associada à ABII
Neste ano, a Krona se juntou à Associação Brasileira 
da Internet Industrial (ABII), composta por empresas e 
entidades que têm a inovação como valor intrínseco ao 
seu negócio e que estão unidas em prol de um mesmo 
desafio: desenvolver pessoas, organizações e a indústria 
brasileira em busca de soluções para os desafios da 
Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT). 

Quer saber mais sobre a ABII? Acesse: www.abii.com.br

CAMPEONATO 
ESTADUAL
DIVISÃO ESPECIAL**

** Datas, horários e locais sujeitos à alteração.  
Mais em www.futsalsc.com.br

TA
BE

LA

JEC/KRONA Futsal X São Francisco Futsal
Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

27/09 20h15

ACF Concórdia/FMEC x JEC/KRONA Futsal
Centro de Eventos | Concórdia/SC 

10/10 20h15

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC
JEC/KRONA Futsal x Jaraguá Futsal

17/10 20h15

LNF 2018
CALENDÁRIO DA LIGA 
NACIONAL DE FUTSAL 2018*

*Datas, horários e locais  sujeitos à alteração.  
Mais em www.ligafutsal.com.br

Magnus x JEC/KRONA Futsal 
Arena Sorocaba | Sorocaba/SP

07/09 20h15

Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC
JEC/KRONA Futsal x Copagril 

13/09 20h15

JEC/KRONA Futsal x Marreco 
Centreventos Cau Hansen | Joinville/SC

20/09 20h15

JEC/Krona Futsal
Neste segundo semestre, o JEC/KRONA Futsal 
tem importantes competições pela frente.

Agora, teremos um terceiro canal 
para acompanhar os jogos da 
LNF. Além da SporTV e da LNFTV, 
o www.globoesporte.globo.com 
exibirá uma partida por rodada. 
A transmissão será ao vivo, 
aberta e gratuita, com muito mais 
exposição para a Krona.

VEJA A TABELA COMPLETA

X
ConstelaçãoJEC/Krona

No dia 4 de setembro o JEC/KRONA Futsal encarou o 
Constelação, de Roraima, pela semifinal da Copa do Brasil, 

no Centreventos Cau Hansen, em Joinville/SC. O vencedor do 
confronto enfrenta o vencedor do duelo entre Horizonte/CE e 

Corinthians/SP, pela final do campeonato!

O jogo foi transmitido pelo Facebook do Constelação,  
no www.facebook.com/TVCONSTELACAO.

*Até o fechamento desta edição, não haviam informações sobre 
os resultados dos jogos e as datas das finais do campeonato.
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