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DIZER QUE SÓ EXISTE
UMA MARCA DE QUALIDADE
É COISA DO PASSADO
Veja porque “Quem questiona, usa Krona” na nova campanha de marketing da Krona. PG 03
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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. Periodicidade: mensal / Editoração gráfica: Compreendo Comunicação /Jornalista responsável: 
Carolina Veiga / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re
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ideologia
No dia 1º de setembro 
comemoramos o aniversário 
da Krona. Chegou a hora 
de olharmos para trás e  
lembrarmos o que nos moveu 
até aqui. Desde o início da 
nossa trajetória, sabíamos 
onde queríamos chegar e é 
com muito orgulho que hoje 
comemoramos mais um ano. 

Em 23 anos de história, 
conquistamos o país vivendo 
sob uma mesma Ideologia:

Missão é o que fazemos: assegurar a 
qualidade competitiva para nossos clientes.

Visão é aonde queremos chegar: estar entre 
os líderes de mercado onde atuamos.

Valores mostram como devemos fazer:

Nestes 23 anos, foram várias as ações realizadas pela Krona para promover a marca e fortalecer o 
relacionamento com colaboradores, clientes, fornecedores e com o público em geral: 

Possuímos diretoria comprometida em garantir a ideologia da Krona;
Investimos em tecnologia, na ampliação do portfólio de produtos, na modernização e 
na ampliação das fábricas;
Estamos sempre de portas abertas para receber visitas em nossas fábricas;
Realizamos palestras e treinamentos para compartilhar conhecimentos;
Realizamos campanhas de vendas e de PDV e ações de verba cooperada em parceria 
com os clientes;
Mantemos presença ativa na organização de eventos;
Investimos na propagação da marca com campanhas publicitárias na TV, rádio, 
revistas e internet;
Investimos e munimos nossos parceiros comerciais com materiais de PDV e 
apoio, reforçando nossa presença no ponto de venda, inspirando consumidores e 
potencializando resultados;
Possuímos pronto atendimento on-line via site, através do Chat e do Fale Conosco;
Levamos conteúdos relevantes para as nossas redes sociais, site, blog e  informativos; 
Contribuímos com a sociedade através de doações, patrocínios, ações sustentáveis, 
sociais e esportivas;
Implantamos a Ouvidoria para os colaboradores, fornecedores, terceiros e clientes 
registrarem sugestões, elogios, pedidos de informações, reclamações e denúncias;
Investimos em comunicação interna para informar e valorizar os colaboradores e 
direcionar e integrar as equipes.

• Prêmio Anamaco;

• Top of Mind da Revista Revenda;

• 500 Maiores do Sul;

• Anuário Valor 1.000.

Não crescemos sozinhos. Tivemos o apoio dos nossos colaboradores, representantes, clientes e de 
todos que confiam em nossa marca para realizar o sonho de construir ou reformar a casa própria. 
A você, que sonhou conosco, que vestiu a nossa camisa, que acreditou em nossa crença e nos 
ajudou a construir uma das maiores fabricantes de Tubos e Conexões do país, nossa GrATidão!

23 anos de crescimento e gratidao

s

Qual a receita destes 23 anos de sucesso?

Entregamos nossos 
produtos com 

excelência e agilidade 
em todo o Brasil e 

também em países da 
América do Sul e da 

África.

LoGÍSTiCA dE SUCESSo

PrEMiAÇÕES dE dESTAQUE
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CLiQUE AQUi PArA ASSiSTir 
AoS CoMErCiAiS E SAiBA 
MAiS SoBrE A CAMPANhA!

TV: os comerciais são veiculados em rede 
nacional, para mostrar ao consumidor que 
hoje ele já tem opção quando precisar de 
tubos e conexões.

rÁdio: a Krona estará presente na pro-
gramação esportiva. Afinal, somos patroci-
nadores da Liga Nacional de Futsal, da qual 
participamos com a equipe JEC/Krona.

CoMErCiAiS dA TVrEViSTAS: nossos personagens foram 
reproduzidos em desenhos 3D para 
reforçar o bom-humor da campanha em 
nossos anúncios.

WEB: são cinco vídeos com os 
personagens da campanha convidando 
os consumidores a questionarem seus 
velhos hábitos.

Sábio chinês

Antigo vendedor

Seu Nico Quem disse?

Cavaleiro

Múmia Seu Nico

a noVa caMPanHa da Krona
eSTÁ MUDAnDo VeLHoS HÁBIToS
O que a múmia, o velho sábio chinês, o cavaleiro, o antigo vendedor e o seu Nico têm em comum para ensinar para as pessoas 
de um século 21 cheio de inovações e tecnologias?

Ora, eles fazem parte da nova campanha de marketing da Krona 
e estão aqui para mostrar que aquele papo de que só existe 
uma marca de qualidade no mercado de Tubos e Conexões 
ficou para trás. A nova campanha da Krona foi apresentada 
em primeiríssima mão para os colaboradores e clientes no 
dia 7 de julho e lançada oficialmente em rede nacional no dia 

9 de julho, na SporTV, Band TV e na Rede Globo em regiões 
específicas. A campanha reforça que a Krona oferece soluções 
completas, com qualidade e preço que fazem a diferença 
para os consumidores. Dá próxima vez que eles escutarem 
aquele velho papo de sempre, eles podem questionar. E quem 
questiona, usa Krona.

idENTidAdE SoNorA

dESTAQUE EM rEdE NACioNAL

O som que escutamos e que dá identidade aos nossos 
comerciais são emitidos a partir de um instrumento 
confeccionado com tubos de PVC da Krona.

Todos os últimos domingos de cada mês, a Krona 
marca presença no programa Domingo Legal, do SBT, 
com Celso Portiolli apresentando o nosso comercial.
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http://www.campanhakrona2017.com.br
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Agradeço a confiança e 
a parceria de vários anos 

com os produtos Krona e ainda a 
promoção realizada na loja, que foi 
um sucesso esplendido.” Anderson 
Azevedo, Gerente.

Muito obrigada à Krona por 
realizar essa campanha, que foi 

muito importante para nós, vendedores. Eu 
tirei o primeiro lugar e estou muito feliz.” 
inácia Valdelice Silva Nonato, Balconista.

Em nome dos 
colaboradores, agradeço 

por mais uma campanha 
de sucesso. Por meio dela, 
aumentamos as vendas e atingimos 
as nossas metas.” Wallacy Mello 
Sousa, Gerente-proprietário.

Agradeço pelo incentivo às vendas, 
pelos brindes oferecidos e também o 

representante Luiz pela atenção que ele nos dá. 
Muito obrigado.” Gilmar Ferreira, Proprietário.

PdV: Mercantil Azevedo e Cota 
Ltda/Minas Gerais /representante: 
Renave Representações Ltda.

PdV: F. E. M. de Sousa ME. (Armazém da 
Construção) / Ceará /representante: L. R. 
Representações Ltda.

Agradeço à Krona por essa 
oportunidade. Corri para conquistar 

o primeiro lugar e consegui. Muito obrigado.” 
Waleson duarte da Silva, Balconista. 

A campanha da Krona foi maravilhosa. Os vendedores se empolgaram, 
se envolveram, vestiram a camisa e só temos a agradecer.”  Fábio Costa 

Silva, Sócio-proprietário.

PdV: Comercial Casa do Cimento Ltda. (filial)/
Ceará /representante: L. R. Representações Ltda.

PdV: Depósito Materiais de Construção Ferreira 
Ltda/ Mato Grosso do Sul /representante: 
Luarte Comércio e Representações Ltda.

Mês de Vendas segue
preMiando balconistas

Krona É uMa das 4 indÚstrias Mais parceiras dos loJistas

O Mês de Vendas está se consolidando 
como um verdadeiro sucesso. Dezenas 
de balconistas de PDVs distribuídos 
pelo país já foram reconhecidos pela 
Krona, através da campanha que 
premia os profissionais que venderem 
a maior quantia em produtos da marca. 

É um grande orgulho para a Krona estar 
novamente entre as marcas Top Of 
Mind da Revista Revenda. Em 2017, 
ficamos entre as 4 Indústrias Mais 
Parceiras dos Lojistas e fomos 
lembrados pelos consumidores 
nas categorias Tubos e Conexões 
para Água Fria, Tubos e Conexões 
para Água Quente, Torneiras Plásticas 
e Assentos Sanitários. 

Conquistas como estas são o 
reconhecimento de todas as 

ações de relacionamento que 
desenvolvemos durante o ano 
e nos mostram que estamos 
no caminho certo, trabalhando 
para levar qualidade, segurança 

e soluções completas para os 
pontos de venda e consumidores de 

todo o Brasil.

Para se cadastrar na campanha, 
fale com o seu representante 

comercial Krona.

Para mais informações 
mande um e-mail para 

marketing@krona.com.br
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Jec/Krona Futsal segue
na briga por título inÉdito!

Jec segue eM busca de 
Vaga na sÉrie b!

atletas nadoVille conquistaM recorde no paraJasc

atletas conquistaM 
7 Medalhas na
2ª Fase do circuito 
loterias caixa

A Liga Nacional está 
próxima das oitavas de 
final e o JEC/Krona segue 
firme entre as primeiras 
posições da tabela, em 
busca do título inédito!

Confira os jogos 
programados* para 
setembro e torça junto 
com a gente!

Confira os jogos do Campeonato Brasileiro 
programados* para o mês de setembro. Vamos torcer e 
incentivar os meninos da Toca do Coelho em busca de 
uma vaga na Série B! Vêm aí desafios emocionantes, 
com duelo na Arena Joinville!

Parabéns Luana Mendes, Vitória 
Possamai, Lucas Gabriel de Freitas, 
Luis Fernando Bruch Junior, isabelly 
de Andrade, Arthur Francisco Melo de 
oliveira, Vitor Braga, Mayara Petzold, 
Jenifer da rocha e Alysson Souza. 

Em julho, os 10 atletas Nadoville/Krona 
que disputaram o Parajasc brilharam 
nas piscinas do Complexo Esportivo 
do SESI, em Blumenau, e conquistaram 
o recorde de 29 medalhas: duas de 
prata, quatro de bronze e 23 de ouro! 

Quer saber mais? Clique aqui 
e saiba mais sobre o trabalho 
vencedor e inclusivo desenvolvido 
pela Nadoville com apoio da Krona 
Tubos e Conexões. É iNSPirAdor!

A competição foi realizada entre os 
dias 5 e 6 de agosto, em São Paulo.

Nossos atletas deram exemplos de 
superação e, além das medalhas, 
bateram seus próprios recordes.

Parabéns atletas Nadoville/Krona!

*Jogos com datas e horários sujeitos a alterações.
Confira a tabela completa em www.liganacional.com.br

*Jogos com datas e horários sujeitos a alterações.
Confira a tabela completa em www.cbf.com.br

Copagril x JEC/Krona Futsal

Sexta, 1 de setembro, às 19h15 

Ginásio Ney Braga, Marechal 
Cândido Rondon – PR

Marreco x JEC/Krona Futsal

Sexta, 8 de setembro, às 21h 

Complexo Esportivo Arrudão, 
Francisco Beltrão - PR

Bragantino-SP x Joinville-SC

Domingo, 3 de setembro, às 15h

Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista - SP

Joinville-SC x Mogi Mirim-SP

Sábado, 9 de setembro, às 17h30

Arena Joinville - SC

https://www.youtube.com/watch?v=JECU_Ap7qfo

