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KRONA ENTRE AS MELHORES FABRICANTES DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO BRASIL

KRONA RECEBE SETE PREMIAÇÕES E É 
DESTAQUE NACIONAL NO PRÊMIO ANAMACO 



Confira alguns depoimentos que recebemos 
de clientes que participaram da ExpoKrona!

KRONA RECEBE O “OSCAR DA CONSTRUÇÃO” 
A Krona foi mais uma vez reconhecida como uma das melhores 
fabricantes de materiais de construção pelo Prêmio Anamaco, 
concedido pela Associação Nacional dos Comerciantes de 
Material de Construção (Anamaco).

Os fabricantes foram avaliados de acordo com 66 categorias 
da Construção Civil e os vencedores receberam as melhores 
pontuações após pesquisa do Instituto Anamaco, realizada de 10 
de novembro de 2017 a 15 de março de 2018. 

Participaram 1.650 lojistas, de pequeno e médio porte na 
categoria Pulverização e de grande porte na categoria Grandes 
Clientes. A premiação ocorreu em 18 de setembro, em São Paulo. 

“Temos uma parceria duradoura com 
a Krona porque nossas afinidades vão 
além da relação comercial. A história 
da Krona é muito parecida com a nossa. 
Começamos pequenos e crescemos 
com um trabalho sério, pautado em 
valores imprescindíveis embutidos 
em cada negócio que fazemos, como 
honestidade, seriedade, respeito e 
confiança. Esses pilares sustentam e 
garantem que a nossa história ainda 
será longa e muito produtiva para 
nossas empresas.” 
Francisco Aldeir de Melo Lima, 
Diretor e Sócio da 
Distac Distribuidora

3º LUGAR:

MENÇÕES HONROSAS:

pulverização e grandes clientes
Conexões de PVC para água fria
Tubos e conexões para esgoto
Tubos de PVC para água fria

Conexões de PVC para água fria
Tubos e Conexões para esgoto
Eletrodutos Flexíveis de PVC

grandes clientes
Eletrodutos Flexíveis de PVC
Fita Veda Rosca

PULVERIZAÇÃO

É A CONFIANÇA DE NOSSOS CLIENTES QUE NOS AJUDA 
A LEVANTAR PRÊMIOS ASSIM!

Na foto, os diretores da Krona, Valdicir Kortmann, José 
Armecides Gonçalves e Mário Borba, agradecem a participação 
na ExpoKrona dos clientes Francisco Aldeir de Melo Lima, 
Diretor e Sócio da Distac Distribuidora, Hilton G. Saporski 
Filho, Diretor Comercial da COFEMA Atacadista e 
Cristiano Hemerly Simonelli, gestor de Mercado 
da Rede Constrular.

“Como cliente Krona, temos a certeza de 
possuirmos um fornecedor que viabiliza 
uma relação duradoura sustentada 
por uma política que busca entender 
o trabalho de cada canal de vendas. 
Como atacadistas, procuramos entender 
as necessidades de nossos clientes e 
buscamos fornecedores que tenham 
essa mesma visão, pois assim fazemos 
um trabalho em cadeia. A Krona se 
diferencia por ser uma empresa ágil, 
presente com nossa equipe de vendas 
e atuante em nosso sell out. O grande 
mérito da Krona é estar sempre em 
crescimento contínuo, mantendo ótimo 
relacionamento com seus clientes.” 
Hilton G. Saporski Filho, Diretor 
Comercial da COFEMA Atacadista

“A parceria com a Krona é estratégica 
para a Rede Constrular. Contamos com 
um produto reconhecido no mercado, 
com um preço competitivo, distribuição 
física bastante eficiente e fortalecimento 
dos pontos de venda com apoio das 
equipes dos setores Comercial e de 
Marketing. Mesmo com o cenário 
econômico adverso, as vendas têm 
crescido substancialmente.” 
Cristiano Hemerly Simonelli, 
Gestor de Mercado da Rede 
Constrular
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Construção Civil, expectativas para o setor

Estão na Construção Civil as melhores expectativas de 
crescimento para a economia brasileira, mesmo diante do 
cenário de incertezas que vislumbramos até o final deste 
ano. Economistas avaliam que a Construção Civil terá papel 
decisivo para a geração de empregos, de investimentos e de 
renda em 2019. 

Algumas ações são prioritárias para que esse cenário se torne realidade e exigem cooperação entre a iniciativa pública e privada, 
como investimentos em infraestrutura e em programas habitacionais, que mantenham o consumo aquecido.
A pesquisa PMC, que acompanha o comportamento do varejo, traz resultados animadores ao avaliar a probabilidade de os 
consumidores voltarem a comprar.

A Krona dá uma mãozinha para os lojistas deixarem suas 
lojas preparadas para aproveitar esse movimento: 

Invista no bom atendimento e mantenha a loja bem 
abastecida para atrair consumidores oferecendo um 
portfólio completo.

SETOR: MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO

AS VENDAS PARA OBRAS RESIDENCIAIS 
DEVEM IMPULSIONAR O COMÉRCIO 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO SEGUNDO 
SEMESTRE. A EXPECTATIVA É DE 
AUMENTO DE 8,5% NO FATURAMENTO 
SOBRE O MESMO PERÍODO DE 2017, 
QUANDO O COMÉRCIO FATUROU 
R$ 114,5 BILHÕES. 

O futuro do mercado de Tubos e Conexões de PVC e 
Acessórios para a Construção Civil com a Transformação 
Digital e a Indústria 4.0 foi destaque no debate promovido 
com colaboradores, clientes e convidados durante o 
ExpoKrona, realizado em 4 de setembro, em Joinville. 
Tendências de mercado, atuação comercial, canais de 
venda, gestão de pessoas e plataformas multicanais 
também foram assuntos conduzidos pelos convidados.

ExpoKrona debate mercado de 
Tubos, Conexões e Acessórios 
para a Construção Civil

O evento foi um sucesso e contribuirá com o planejamento 
estratégico da Krona para os próximos anos. 

que vai ajudar o Brasil a voltar a crescer

EM 2019, A EXPECTATIVA É DE QUE 
O PIB CRESÇA 2,5%

A INDÚSTRIA DE MATERIAIS, CATEGORIA EM QUE A KRONA ESTÁ 
INSERIDA, REPRESENTA 11% DO PIB* DA CONSTRUÇÃO CIVIL

7,3%* DO PIB É COMPOSTO PELA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

*Dados de 2016 da Abram
at

PMC: 9,3% 
(DE SET/2017 A SET/2018)

1. 

2. 

3. 

Utilize nossos materiais de comunicação de 
PDV para deixar sua loja ainda mais bonita e atrativa;

Aplique no seu negócio estratégias assertivas de vendas 
e pós-venda, garantindo a fidelização do seu cliente;

O fim do ano está próximo. 
É a época em que os brasileiros recebem dinheiro 
extra e alavancam o consumo de bens e serviços. 
Nas pequenas, médias e grandes lojas de materiais  
de construção não é diferente, já que muitos 
aproveitam para construir ou reformar.



Caixa e o Ralo Sifonado Krona  

A Caixa e o Ralo Sifonado Krona são embutidos no piso e 
instalados no sistema hidráulico dos banheiros, nas áreas 
de serviço e lavabos (instalação primária), recebendo os 
despejos dos ramais de descarga dos ralos de banheiros e pias 
(instalação secundária), conduzindo-os à rede pública de esgoto.

soluções que garantem segurança para a sua obra

O FECHO HÍDRICO IMPEDE 
QUE GASES DO SISTEMA 

DE ESGOTO (MAU CHEIRO) 
RETORNEM PARA O 

INTERIOR DA RESIDÊNCIA, 
ALÉM DE IMPEDIR A 

ENTRADA DE INSETOS 
E ROEDORES.

CAIXA SIFONADA 
QUADRADA COM 
SETE ENTRADAS, 
GRELHA E PORTA 

GRELHA CROMADOS

CAIXA SIFONADA 
QUADRADA BRANCA 

COM CINCO ENTRADAS

CAIXA SIFONADA 
REDONDA BRANCA 

COM TRÊS ENTRADAS

RALO SIFONADO 
QUADRADO BRANCO

RALO SIFONADO 
REDONDO BRANCO

DURABILIDADE

SEGURANÇA

RESISTÊNCIA

PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO E 
LIMPEZA DO SIFÃO

QUALIDADE (PRODUZIDOS DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA NBR 5688)

CONFIRA ALGUMAS DAS OPÇÕES DISPONÍVEIS:

JEC/KRONA CONQUISTA O VICE-CAMPEONATO 
DA COPA DO BRASIL E FOCA NO BI-CAMPEONATO DA LNF!
O JEC/Krona deixou o título da Copa do Brasil de Futsal escapar após 
perder para o Corinthians em casa, por 4 a 1, e em São Paulo, por 3 a 1.

Após a conquista do vice-campeonato da Copa do Brasil, o nosso Tricolor 
segue firme na briga pelo título de duas outras importantes competições: 
a Divisão Especial do Campeonato Catarinense e a Liga Nacional de 
Futsal, a qual terminou como líder da primeira fase.

Vamos acompanhar os próximos jogos, na quadra, no rádio, na televisão 
ou na internet, e torcer pelo JEC/Krona!

Acompanhe o JEC/Krona:
SporTV | LNFTV | globoesporte.globo.com | Rádio Clube Joinville 1590 AM
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