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CONFIRA ALGUMAS DAS AÇÕES DE 2018 QUE FIZERAM A MARCA KRONA FIXAR 
NA CABEÇA DO CONSUMIDOR, ALÉM DE REFORÇAR A PARCERIA E

GARANTIR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.

PÁG. 3

Não existemelhor conexãodo que a nossa
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE FOI O ALVO DE 2018
Em 2018, todos os setores da Krona se uniram 
em um único grande objetivo: garantir a 
Satisfação do Cliente – assegurando a qualidade 
competitiva dos nossos produtos com preços 
justos e logística eficiente para cada cliente, seja 
pequeno, médio ou grande lojista, construtor ou 
atacado de materiais de construção.

O JEC/Krona é o time do coração da 
Krona, que sempre teve o esporte em 
seu DNA. Ao apoiar as equipes de 
futebol e futsal do Joinville Esporte 
Clube (JEC), a Krona conquista o carinho 
dos torcedores, que vestem a camisa 
Tricolor e elevam a visibilidade da marca 
para muito além dos jogos. 

Para fortalecer as parcerias comerciais 
e a credibilidade da marca, a Krona 
promove palestras e treinamentos 
e participa de eventos especiais 
como convenções de vendas e 
feirões de clientes. Dessa forma, leva 
conhecimento a lojistas, balconistas, 
instaladores, projetistas, engenheiros 
e demais públicos, esclarecendo 
dúvidas e apresentando nosso portfólio 
completo. Em 2018, foram cerca de 
100 clientes atendidos, contemplando 
3.000 profissionais com palestras e 
treinamentos.

Para os lojistas, a Krona promove 
ações que mantêm a marca sempre em 
evidência para os consumidores. 
Uma delas é o Kit de Material de Ponto de 
Venda, composto por peças instaladas 
no interior da loja com o objetivo de 
identificar e destacar as características 
dos nossos produtos, atraindo a atenção 
do consumidor e influenciando o 
momento da compra. Fundamentais 
para o sucesso da ação, agradecemos 
a parceria dos revendedores e o apoio 
dos representantes Krona, que fazem um 
excelente trabalho indicando no PDV a 
melhor forma para expor os produtos e 
aplicar os materiais.

A Krona também é patrocinadora da 
maior competição do Futsal brasileiro 
e uma das melhores, a nível mundial, a 
Liga Nacional de Futsal (LNF). A marca 
está estampada no centro de quadra 
de todas as 19 equipes participantes, 
garantindo exposição destacada em 
todas as partidas transmitidas pela 
LNFTV, Globoesporte.com e SporTV, 
acompanhada por vinhetas e comerciais
durante as partidas. 
Spots especiais para a transmissão dos 
jogos pela Rádio Clube AM Joinville e 
o convite para que clientes e parceiros 
acompanhem aos jogos em quadra 
complementam as ações do Marketing 
Esportivo, por meio do qual a Krona 
leva a sua marca a milhares de lares 
brasileiros.

1. MARKETING ESPORTIVO
2. PALESTRAS, 

TREINAMENTOS E EVENTOS
3. KITS DE MATERIAL 
DE PONTO DE VENDA

A Krona está sempre desenvolvendo 
ações para fortalecer a parceria com 
os clientes e fixar a marca na cabeça 
do consumidor. Confira 3 ações que 
foram sucesso em 2018:

Em novembro, a Krona foi reconhecida com o Prêmio Melhor Produto do Ano 
pela Revista Revenda Construção.

MAIS UMA VEZ DEU KRONA NO MELHORES DO ANO REVENDA

Ao todo, 1.800 lojistas 
de todo o país votaram 
nos produtos e 
marcas considerados 
indispensáveis no ponto 
de venda e nós estamos 
entre elas!

2º Lugar - Tubos e Conexões 
de PVC para Água Fria. 

3º Lugar - Tubos e Conexões 
de PPR para Água Quente. 



Greve dos caminhoneiros. Copa do Mundo. Eleições. Um país 
dividido e um clima de insegurança no ar. Nada disso conteve 
a Krona, que em 2018 testou ao máximo a força da sua marca. 
Crescimento em vendas, maior base de clientes, contratações, 
premiações e reconhecimentos. 

2018: O ANO EM QUE OS DESAFIOS NOS FORTALECERAM
Esses são alguns 
resultados de um trabalho 
em conjunto que culminou 
com a Satisfação dos 
Clientes.

A confiança na marca Krona aliada à política comercial e ao nível de serviço foram pilares 
importantes para sustentar nossa estratégia e garantir o crescimento do volume de vendas em 

todas as linhas de produtos, principalmente no varejo, canal para o qual dedicamos mais energia. Com um time 
de vendas com verdadeiros guerreiros, uma equipe de gestores ainda mais forte e uma estratégia de marketing 
direcionada para o fortalecimento da marca, seguimos para fechar o ano superando os obstáculos que 
marcaram 2018 e com uma certeza: estamos mais fortes e preparados para 2019!”
Gustavo Dias de Sousa, Gerente Nacional de Vendas e Marketing

Apesar das dificuldades que nos foram impostas, estamos fechando o ano de forma positiva e 
motivados para um 2019 otimista e repleto de oportunidades. As mudanças na gestão comercial e 

o compromisso de ano após ano intensificar investimentos na marca foram fundamentais para os excelentes 
resultados alcançados. Fortalecemos nossa presença e credibilidade no mercado, mérito de uma equipe focada 
e unida por um só objetivo: a satisfação do cliente. Por todos esses motivos, envio meu agradecimento para cada 
colaborador e a todos os integrantes da nossa equipe externa de vendas Krona. Vocês fazem a diferença nessa 
história de 24 anos de sucesso!” 

Nosso time enfrentou um ano desafiador. Mas com novas ferramentas e projetos sustentáveis, 
a equipe gerou grandes avanços em 2018 e formou a base para construir 2019. O Televendas 

foi reestruturado e avança com a prospecção em regiões estratégicas. A Logística tem grandes projetos 
em andamento para elevar ainda mais o nível de serviço prestado aos clientes. As exportações seguem em 
evolução, com foco em lançamentos exclusivos, maiores investimentos em marketing e prospecção de novos 
mercados. Na Administração de Vendas, avançamos na produtividade com a melhora dos processos e nova 
estrutura de atendimento. Temos grandes objetivos e novidades para 2019, visando fortalecer nossa presença 
no mercado Nacional e Internacional!” 

Não podemos dizer que só mais um ano está próximo de chegar ao fim. Quando lembrarmos de 
2018, recordaremos da greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, da Copa do Mundo e das 
eleições. Entretanto, mesmo com tantos desafios, estamos projetando um ótimo fechamento, com 

crescimento acima de 2 dígitos, com destaque para as famílias de produtos acessórios e corrugados. Também 
fortalecemos a nossa equipe com a contratação de um coordenador de vendas para a região do interior e um 
vendedor sênior para as grandes contas. Aumentamos a nossa presença junto aos nossos principais clientes 
e incrementamos nossa base de ativos. Avançamos em novas cidades e regiões, criando fortes alicerces para 
sustentarmos o crescimento de 2019!”

Este ano nos desafiou ao extremo com eventos que conspiraram contra os nossos objetivos. Mas, 
nos reinventamos, revertemos essas situações a nosso favor e saímos mais fortes. Crescemos em 
relação a 2017 e recebemos prêmios reconhecendo a equipe de vendas nos três estados do Sul. 

Passamos por reestruturações e tivemos a contratação de um coordenador para o Rio Grande do Sul. Em 2019, 
estaremos mais fortes, atuando com foco em resultados cada vez mais positivos e sustentáveis. Acreditamos 
em um cenário mais favorável para a Construção Civil e, consequentemente, no crescimento da região Sul, 
assim como de toda a empresa!” 

Valdicir Kortmann, Diretor Comercial e Marketing

Diego J. Girardi, Gerente Comercial, Logística e Exportação

Fernando de Farias Shmith, Gerente Regional de Vendas São Paulo

Algemir José Uber, Gerente Regional de Vendas Sul
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THIAGUINHO
(ALA)

SINÉSIO
(FIXO)

JACKSON SAMURAI
(ALA)

LUCAS MACHADO
(FIXO)

GENARO
(PIVÔ)

BRUNO
(ALA)

LECO
(FIXO)

LEANDRO CAIRES
(ALA)

WILLIAN
(GOLEIRO)

GABRIEL
(ALA/PIVÔ)

BRUNO
(ALA)

DENNIS
(GOLEIRO)

EWERTON
(ALA)

JOÃO PAULO
(GOLEIRO)
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JEC/KRONA DE OLHO NA TEMPORADA 2019
O JEC/Krona já está montando a equipe de olho na próxima temporada e renovou com vários 

ídolos da torcida. Confira os craques que continuarão vestindo o manto Tricolor em 2019: 

04

JEC/KRONA É LÍDER NA 1ª FASE DA LNF, MAS É ELIMINADO NAS QUARTAS

Informações retiradas do www.ligafutsal.com.br, em 06 de dezembro de 2018.

Números da 1ª fase:Mesmo com casa cheia, uma festa 
linda nas arquibancadas e a vitória 
por goleada no primeiro tempo, não 
deu para o JEC/Krona este ano. 
Encerramos a nossa participação 
na Liga Nacional de Futsal nas 
quartas de final, após perdermos 
por 1x0, na prorrogação para o 
Magnus. 

1º LUGAR – 44 PONTOS
18 jogos | 14 vitórias | 2 empates e apenas 
2 derrotas | 63 gols marcados | 29 gols sofridos | 
Saldo de gols: 34.

Agora, vamos descansar e 
renovar as energias para a 
temporada 2019, que logo vai 
começar!

Fechamos a nossa participação na competição 
com orgulho, após uma linda caminhada com 
81% de aproveitamento.

Durante o Verão, os dias mais longos e de calor mais intenso aumentam o consumo de água e reforçam a 
importância de se ter reservatórios como a caixa d’água, item indispensável que vai assegurar o conforto e o 

abastecimento dos moradores em casos de interrupção do fornecimento de água. 

Utilize na instalação os tubos, conexões e acessórios Krona. Eles são produzidos sob
o mais alto grau de exigência, passam por testes rigorosos de qualidade e são certificados 

pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Registro de Esfera 

EVITE DORES DE CABEÇA NO VERÃO! CONFIRA OS PRODUTOS 
KRONA IDEAIS PARA A INSTALAÇÃO CORRETA DA CAIXA D’ÁGUA:

Torneira Boia para 
caixa d’água

Adaptador para 
caixa d’água

Joelho 90º 

Tê

Tubo de PVC


