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Conheça o profissional e os produtos que são essenciais 
para a elétrica da sua construção ou reforma. PG 2

os
segredos da

segurança
elétrica
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O projeto é um dos maiores desafios na Construção 
Civil, na obra, na reforma ou na manutenção. Garantir o 
funcionamento correto e seguro de tomadas e plugues, com 
a potência necessária – evitando acidentes por sobrecargas, 
curtos circuitos ou ausência de energia – é uma das 
missões do Engenheiro Eletricista, a quem parabenizamos 
pelo seu dia, comemorado em 23 de novembro.

Profissionais capacitados e produtos de qualidade é a combinação 
perfeita para a obra de pequeno, médio ou grande porte.

LINHA ELÉTRICA KRONA:
A Krona possui produtos que atendem a todas as Normas ABNT 
NBR 15465 – 2008, monitorados e testados pelo PBQP-H (Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat).

Fabricada em PVC de alta 
qualidade, nos modelos de 4 x 2 
e 4 x 4, não propaga chamas e 
é indicada para instalações de 
baixa tensão. A Caixa de Centro 
para Laje está disponível nos 
modelos com 25 e 30 cm. 

NA CONsTRuçãO CIvIL, O 
quE fAz O ENgENHEIRO 
ELETRICIsTA?

• Projeta o sistema de 
gerenciamento de energia 
elétrica;

• Elabora plantas elétricas antes 
do início da obra ou da reforma;

• Projeta circuitos elétricos e 
define os materiais a serem 
utilizados.

ENGENHEIROS ELETRICISTAS E KRONA:
A UNIÃO E A SEGURANÇA QUE
SUA CONSTRUÇÃO MERECe

4x2 CENTRO dE LAjE

Melhor relação custo x 
benefício do mercado;

Agilidade na entrega;

Assistência técnica;

Relacionamento com o cliente.

4x4OCTOgONAL

Caixas de Luz

Kronaflex
O eletroduto corrugado é flexível, 
pode ser dobrado sem riscos de 

deformações, é leve e de fácil 
manuseio, transporte e instalação. 

Não propaga chamas e pode 
ser reciclado. É resistente à 

corrosão, ideal para instalações 
embutidas e possui elevada 

resistência à compressão 
diametrial. É fabricado nas 

bitolas de 20, 25 e 32 mm. Está 
disponível nas cores Amarelo e 

Laranja.

O sistema de condução de energia elétrica Krona é formado pelo 
eletroduto corrugado flexível (KronaFlex) e pelas caixas de luz:

CLAssE LEvE: CORRugAdO pARA ALvENARIA

CLAssE MÉdIO:
CORRugAdO
pARA LAjE

CONExÃO
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CONExÃO

“QUEM QUESTIONA USA KRONA” CONQUISTA O CONSUMIDOR 

PRESENÇA ON-LINE CONSOLIDAda

desde abril, a krona está nas seguintes redes sociais:

Relacionamento. Esta é a palavra-chave para a Krona em 2016. Desde abril, a marca vem 
consolidando a sua presença on-line e fortalecendo o relacionamento com seus clientes, 
consumidores, fornecedores e parceiros. Os números a seguir mostram o crescimento constante 
e sólido, atrelados à divulgação da marca a partir do slogan: “Quem questiona usa Krona”.

4.112

1.685 3.640 91.192

0,47% 51,44%
Aumento de

novos seguidores pessoas engajadas pessoas alcançadas

**Engajamento: Percentual de pessoas 
engajadas com a marca – independente 
de curtirem ou não as páginas online. 
***Efetividade: Percentual de fãs, de 
seguidores e de interação com os 
conteúdos. 

*Crescimento verificado entre abril e setembro.

Likes

968 Seguidores

348 Atendimentos até setembro/2016

20 likes ao mês

Média de

Aumento de

Engajamento**

Aumento de

Efetividade***

Em 2016, a Krona intensificou sua 
presença na mídia. Fortes investimentos 
foram realizados nas principais capitais 
do Nordeste, no interior do Paraná (em 
Londrina e Maringá), em Joinville e em 
Florianópolis. 

As duas campanhas trouxeram o humor 
irreverente de os “Barbixas” e fortaleceram 
o slogan “Quem questiona usa Krona”, 
provocando o comportamento crítico 
dos consumidores em busca da melhor 
relação custo x benefício, com destaque 

para a qualidade e o preço dos produtos 
Krona. As campanhas foram ao ar de abril 
a outubro, em cinco períodos. 

Novas inserções serão realizadas de 
20 de novembro a 10 de dezembro, na 
programação nacional da SporTV 
(nos intervalos dos jogos da Liga 
Nacional) e nas programações 
locais da Rede Globo, SBT, Rede 
Record e Band. Em breve, confira a 
programação detalhada em nossos 
canais de comunicação.

Ainda não assistiu nossos comerciais? Não se preocupe! A campanha continuará no ar até dezembro!



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: Carolina Veiga / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re
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Nadoville/Krona busca 
índice Parapan-americano

Confronto em casa
vale vaga na semifinal

Em novembro, atletas Nadoville/Krona 
participarão da 3ª Etapa do Circuito de 
Loterias Caixa, entre os dias 11 e 13, e das 
Paralimpíadas Escolares, entre 21 e 26. Dez 
para-atletas viajam a São Paulo em busca 
do índice paralímpico, classificatório para os 
Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que 
serão realizados em 2017, com jovens de até 
18 anos de todo os países do continente.

A equipe gaúcha Assoeva  será a adversária do JEC/
Krona nas quartas de final da Liga Nacional. O duelo de 
volta ocorre em 5 de novembro, no Centreventos Cau 
Hansen. Segue para as semifinais da Liga a equipe que 
somar mais pontos nos dois confrontos das quartas. 
Em caso de empate, a emoção será em dobro, com 
dois tempos de cinco minutos cada de prorrogação. Os 
pênaltis ocorrem se o marcador não for alterado. 

Atletas que participarão das competições

A Krona deu sequência ao programa de relacionamento 
com clientes e consumidores. 

Estreitou laços com as distribuidoras de materiais para 
a construção civil L. L. E. Ferragens e com a Casa São 
Paulo (Irmãos Marconi & Cia Ltda), do Rio de Janeiro e do 
Paraná, respectivamente. 

Casa São Paulo (Irmãos Marconi & Cia. Ltda), do 
Paraná. Visita realizada dia 6 de setembro.

L. L. E. Ferragens, do Rio de Janeiro. Visita 
realizada em 26 de setembro.

Ambas conheceram a Matriz Krona, localizada 
em Joinville, e participaram de avaliações de 
performances e de produtos. 

No duelo de volta contra o São José, ainda pelas oitavas, a 
Krona venceu por 3x2 desempatando a 34 segundos do fim 
da partida. Os gols foram marcados por Alex e Dian Luka, no 
primeiro tempo, e por Fellipe Mello, ao fim da partida.

unidade matriz
recebe visita


