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Em setembro, celebramos o dia daqueles que nos impulsionam para 
desafios cada vez maiores: nossos clientes. PG 2

CONECTADo
COM vocÊ



conexão
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Mais que clientes,
parceiros de sucesso! 

 A você, cliente e amigo, obrigado pela parceria e parabéns pelo seu dia. 

conte conosco, juntos somos mais fortes, somos mais Krona!

Um bom relacionamento entre cliente e empresa é 
fundamental para o sucesso de um negócio. Nestes 
22 anos de Krona, o cliente tem importante papel 
nesta sólida evolução da empresa, construída sob um 
dos valores da Krona: o Foco no Cliente.

Esse relacionamento se concretiza por meio de uma 
parceria baseada no respeito, na fidelidade e no 
carinho que a empresa tem com cada um dos mais de 
dez mil clientes ativos. 

Nossa alegria é saber que mais que clientes, temos 
parceiros de sucesso! UNIDOS

somos
fortes
somos mais

Conexão. Essa palavra, que é parte do que somos, 
certamente é a melhor para qualificar a relação histórica, 

estreita e essencial entre a Krona e seus clientes. Uma 
conexão que contribui decisivamente para colocar nossa 
empresa entre as líderes de mercado no país. Como 
crescemos e estamos sempre juntos, temos certeza 
de que você sabe que todo o dia é dia do cliente para a 
Krona. Mas, como em todas as relações, é sempre bom 
ter um momento especial para reconhecer o significado e 

a importância que cada cliente tem para nós”.

Rodrigo Ângelo Inácio, Superintendente de Vendas/Marketing

Dia 15 de Setembro,
Dia do CLIENTE!



conexão

Pauta de Mídia
Nosso slogan “Quem questiona usa Krona” 
continua alçando voo pelo país. Confira na 
tabela ao lado os canais, programas e datas 
onde nossa marca poderá ser vista em Santa 
Catarina e no estado de Alagoas:

Crescimento dos nossos canais digitais

Instagram: Google +: Youtube: Linkedin:

235
286

novos 
seguidores. 6.818 

visualizações.

Os vídeos da Krona
tiveram mais de

63 mil visualizações
238
novos seguidores.

Facebook:

4.300
Cerca de

usuários 
envolvidos
com conteúdos.

500 mil

A página 
alcançou quase

pessoas.
767 novas curtidas.

Nossa presença nas redes sociais tem atraído muitos seguidores, que buscam dicas, perguntam, 
interagem e deixam seus comentários. Confira os resultados referentes aos dias 1º a 30 de julho:

Canal Programas Datas (setembro)Estados

Santa Catarina

Alagoas

SBT

Record

Band

Globo

SBT

Record

Globo Esporte
Esporte Espetacular

Plantão Alagoas

Esporte Fantástico

SBT Meio-Dia

Esporte Fantástico

Jogo Aberto SC

01-05-08-12-15

03-10-17

05-12

01-02-05-08-12-15
04-11

01-05-08-09-12-14-15

03-10-17

Participe da votação na nossa 
página no Facebook para 

escolher o nome do Engenheiro 
Krona, de 1/9 a 15/9.
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Expediente: Conexão - Revista da Krona Tubos e Conexões - é um trabalho de responsabilidade da área de Recursos Humanos e Marketing da Krona. 
Envie para a coordenação do jornal sugestões e artigos. Tiragem: 1100 exemplares / Periodicidade: mensal / Editoração gráfica: Compreendo 
Comunicação /Jornalista responsável: Celice Girardi Tamanini / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re
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Uma relação 
estreita e sólida 

Tocha paralímpica nas
mãos dos nossos atletas 

A Krona está sempre presente no cotidiano de seus clientes, seja em 
eventos, feiras ou visitas nas fábricas. Em agosto, participamos das 
convenções Tempos Distribuidora e Esperança/Renascer e, em setembro, 
acontece a Convenção de Vendas da Distac/Tupan e Feira do Construtor - 
Rede Concasa 2016.

Confira alguns clientes que visitaram recentemente a Krona:

No dia 5 de setembro, a tocha 
paralímpica percorre a cidade de 
Joinville. O paratleta joinvilense 
Vanderlei Quintino foi convidado a 
carregar a chama que simboliza o 
espírito esportivo.

Vanderlei é atleta da natação 
paralímpica há
mais de 20 anos e
há sete é coordenador da
equipe Nadoville/Krona,
projeto voltado à natação paralímpica. 

É uma
honra ser
convidado para 
conduzir a tocha 
que representa 
o espírito de 
disciplina, 
garra, 
determinação 
e união dos 
atletas e dos 
povos,” destaca 
Vanderlei.

Preparado para a segunda etapa da 
Liga Nacional de Futsal (LNF), o JEC/
Krona conta com o retorno do jogador 
Xuxa, que estava afastado para os 
jogos da seleção, e o retorno de Leco, 
recuperado de uma lesão.

No dia 2 de agosto, 
o JEC/Krona 
enfrentou, em 
casa, o Tubarão e 
encerrou a partida 
com vitória de 
5 x 1. No dia 8, a 
equipe de Joinville 
empatou em 3 x 3 
com o Magnus, de 
Sorocaba (SP), em 
Itapetininga (SP). E no 
dia 15, o Tricolor encarou o 
Copagril, em casa, e empatou 
em 2 x 2.

Xuxa e Leco retornam 
para o JEC/Krona

Distribuidora Blumenau, de Blumenau

Fios e Cia., cliente de Santa Cruz do Sul/RS

Grupo Estrutura, de Joinville
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