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Em 2018, a Krona dará continuidade a seu planejamento 
estratégico de comunicação, que visa manter a marca 
presente nos meios de comunicação. Buscaremos 
potencializar as nossas ações, principalmente com o 
marketing esportivo, de forma a conseguir as melhores 
exposições e aproveitamento da nossa marca. 

A parceria entre a Krona e o Joinville Esporte Clube (JEC) 
foi renovada e promete resultados ainda maiores do 
que em 2017. No ano passado, o JEC/Krona Futsal teve 
conquistas importantes como a Tríplice Coroa, com os 
títulos da Liga Nacional de Futsal, da Taça Brasil e do 
Campeonato Catarinense.

• Exposição do logotipo da marca no centro das quadras de todas as equipes que participam da Liga Nacional de Futsal;

• Parceria entre o JEC/Krona Futsal e a Joma Sport (marca espanhola líder no segmento de uniformes esportivos), para 
fornecimento dos uniformes da equipe, com o logotipo da Krona estampado em local destacado nas camisetas;

• A Krona é patrocinadora oficial da LNF, com exposição de destaque em todos os jogos da Liga transmitidos pela 
SporTV, com vinhetas nas aberturas e nos encerramentos das partidas e veiculação do comercial no intervalo dos jogos;

• Veiculação na programação esportiva de emissoras em canais abertos e fechados, como nos jogos do Brasileirão e da 
Libertadores, e nos programas Esporte Espetacular, Globo Esporte, É Gol, Tá na Área, Bem, Amigos e Troca de Passes;

• Veiculação da marca em comerciais do programa Bom Dia Brasil em cidades selecionadas (Globo) e em ações de 
merchandising durante o programa Domingo Legal (SBT);

• Veiculação através de anúncios em revistas especializadas como a Anamaco e Revenda. 

A 2ª edição da campanha Mês de Vendas Krona foi lançada em março 
e já está impulsionando as vendas de produtos Krona no varejo. 
Mudanças em relação à edição passada vão incentivar lojistas e 
balconistas a terem resultados ainda maiores com os nossos produtos.

Krona investe para reforçar
a exposição da marca na mídia

mês de vendas Krona voltou

Para cadastrar a sua loja ou saber mais sobre a campanha, entre em contato com o seu Representante 
Comercial. Mais informações também pelo e-mail marketing@krona.com.br

As vagas são limitadas. Os 3 balconistas que venderem a maior 
quantidade (em reais) de produtos Krona levam os prêmios de 
1º, 2º e 3º lugar. Confira ao lado os brindes preparados para a 
campanha e boas vendas!

Novos brindes foram 
selecionados para os 

vencedores.

A campanha passou a 
ser bimestral, permitindo 

maiores resultados;

CoNFirA oS priNCipAiS iNVeSTimeNToS preViSToS ou já reALizAdoS peLA KroNA:

Mês de

VENDAS

conexão
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A Krona oferece soluções completas em tubos e 
conexões com mais de mil produtos a disposição 
para quem vai construir e reformar. Uma dessas 
soluções é a linha PPR para condução de água 
quente e fria, que suporta picos de até 95ºC. Os 
produtos apresentam maior resistência, possuem 
isolamento térmico e são a escolha ideal para 
garantir um sistema hidráulico perfeito para um 
banho quentinho e sem dores de cabeça. 

Na Linha de Esgoto, a Krona apresenta aos consumidores uma 
gama de produtos com características ideais para cada tipo de 
obra, como as conexões com bitolas DN 150 e DN 200. 

Elas são ideais para instalações com muitos pontos de 
captação de água, condomínios, prédios ou obras em regiões de 
chuvas frequentes, que exigem maior vazão para o escoamento, 
condução e assepsia dos efluentes dos aparelhos sanitários.

• Durabilidade;

• Segurança;

• Maior desempenho em zonas sísmicas;

• Maior isolamento térmico;

• Resiste ao congelamento da água nas 
tubulações expostas a baixas temperaturas;

• Menor perda de carga;

• Maior praticidade na instalação;

• Maior resistência a correntes galvânicas;

• Maior resistência ao impacto;

• Menor ruído nas instalações;

• Maior potabilidade; 

• Produzido em material atóxico;

• Isenta de corrosão.

os tubos e conexões da linha ppr são produzidos em um 
material que garante ao produto alta resistência à pressão 

e à temperatura, o polipropileno Copolímero random. 
os tubos da linha ppr estão disponíveis em duas classes 

de pressão pN 20 (6Kgf/cm²) e pN 25 (8Kgf/cm²).

A Qualidade da linha ppr da Krona foi reforçada 
por Celso portiolli, durante merchandising no 
programa domingo Legal, do SBT, dia 11/03.

ASSiSTA Ao Vídeo No CANAL dA 
KroNA No YouTuBe: KroNA BrASiL.

linha ppr Krona:
solução ideal para aquecer o inverno

linha de esgoto com opções dn 150 e dn 200

CoNheçA AS VANTAgeNS:

conexão
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Nos meses de maio e junho, a 
Krona tem duelos importantes pela 
frente, na fase classificatória da 
Liga Nacional. Em cinco partidas, 
a equipe enfrentará dois clássicos: 
um contra o Assoeva, na quadra 
adversária, e um em casa, contra o 
Atlântico de Erechim. 

O empenho de todos os colaboradores e a confiança 
depositada por nossos clientes e revendedores 
levaram a Krona a estar entre as 10 melhores 
fabricantes de materiais de construção do país, 
segundo a Revista Anamaco, da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de Construção. 

A KroNA Foi eLeiTA Top 10 NAS CATegoriAS:
• melhor preço em: Tubos e conexões de PVC para esgoto, Eletrodutos 
Flexíveis de PVC e Conexões de PVC para água fria; 
• melhor Atendimento em pdV para: eletrodutos flexíveis de PVC; 
• melhor Logística em: Tubos e Conexões de PVC para Esgoto; 
• melhor orientação Técnica em: Tubos e Conexões de PVC para Esgoto. 

VeNhA CoNoSCo TorCer peLo TriCoLor
na briga que vale vaga entre os 16 times que disputarão as oitavas de final da LNF.

A Liga Nacional de Futsal tem um super 
lançamento para a temporada, a LNF TV, uma 
emissora on-line que transmitirá os jogos da 
Liga, ao vivo, pela internet. Para acompanhar, 
acesse tv.ligafutsal.com.br. A LNF TV é uma 
iniciativa da LNF em parceria com a NSport. 
Com a transmissão dos jogos da Liga ao vivo 
pela internet e também pelo canal por assinatura 
SporTV, a marca da Krona no centro da quadra vai 
impactar toda a audiência.  

Jec Krona/futsal tem agenda cheia

Krona é

dia 06/05

dia 19/05

dia 25/05

dia 01/06

dia 07/06

Shouse Futsal x JEC/Krona 

Assoeva x JEC/Krona

JEC/Krona x Atlântico de Erechim

JEC/Krona x São José Futsal/Manguaça FS

JEC/Krona x Blumenau Futsal/FMD

Mangueirinho, Belém/PA

Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, Venâncio Aires/RS

Centreventos Cau Hansen, Joinville/SC

Centreventos Cau Hansen, Joinville/SC

Centreventos Cau Hansen, Joinville/SC

Calendário sujeito à alteração.

às 10h30

às 20h15

às 20h15

às 20h15

às 20h15

TA
BE
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O JEC estreou com 
vitória na Série C, 
contra o Ypiran-
ga-RS, e venceu 
o time gaúcho 
por 1x0, com 
gol do jovem 
atacante marly-
son. O Tricolor fez 
bonito no primeiro tempo, 
com quatro tentos ao gol e começou 
confiante a segunda etapa, com a 
estreia dos reforços Pierre e Emerson. 
Ambos tentaram o gol mas, o feito foi 
marcado aos 21 minutos. Um golaço. 
Marlyson recebeu bonito de Jean Lu-
cas, invadiu a área e bateu no ângulo.

estreia tem vitória 
contra o Ypiranga-rs 

top 10 anamaco

conexão
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