CO
OMUNIC
CADO ÂNCORA
NOV
VA FASE: EXPANSÃO
E
O DE NEGÓ
ÓCIOS E CR
RESCIMEN
NTO ÂNCOR
RA!

Prezado cliente,
É com grande satisfação
s
que
q através deste comunicado, informamos uuma nova fase
f
da
Ânco
ora Sistem
mas de Fixa
ação. Querremos comp
partilhar de
este grandee momento, afinal,
você
ê é parte esssencial da nossa
n
histó ria, nossa razão
r
de ex
xistir.
Este será o prim
meiro comun
nicado, porrém, em bre
eve novas ações
a
e infoormações já
á trarão
a voccê mais ace
esso e clare
eza desta no
ova fase.
A ÂN
NCORA co
oncretizou no
n final do mês de Outubro deste ano, a aaquisição de
d uma
subssidiária de uma empre
esa multina
acional Ale
emã, a Einhell Brasill. A Einhe
ell está
prese
ente em ma
ais de 80 países ao re
edor do mun
ndo, com su
ucursais (filliais própria
as), e é
uma forte comp
petidora fre
ente às ren
nomadas em
mpresas co
omo: Boschh, Makita, Dewalt,
D
a linha de máquinas e ferramen
ntas. Além do diferencial de
dentrre outras, com a sua
conccorrer tamb
bém com fortes ma
arcas de aspiradores
s, compresssores, linha de
jardin
nagem, etc.
A Ein
nhell está atuante
a
no país desde
e 2010, e vem
v
conquistando esppaço no me
ercado.
Agorra, a Âncorra assume totalmente
t
a operação
o e passa a deter com
m exclusivid
dade o
direitto de uso da marca
a e irá o
oferecer ao
o mercado excelênciaa em qua
alidade,
atend
dimento e serviços.
s
A Ein
nhell Brasil terá como nova sede
e também, a cidade de
e Vinhedo/S
SP, e contará com
uma ampla estrrutura distrib
buída em u
uma área de
e 6.000m², exclusiva ppara este ne
egócio.
A tra
ansição está
á prevista para ser con
ncluída até o final de Novembro/20017.
Destta forma, o complexo
c
Âncora
Â
e Ein
nhell totalizará 36.000m
m².
Esta aquisição e toda a su
ua reestrutu
uração cond
duzem para
a um investtimento na ordem
U$30 milhõe
es de dólare
es. Não med
diremos esfforços nem recursos ppara que tud
do seja
de U
finalizado rapid
damente, e se mante
enha dentro
o dos padrões Âncoora, com fo
oco no
promisso to
otal do atend
dimento, da
a qualidade e seguranç
ça.
comp
Nestta nova co
onfiguração,, conduzire
emos ambo
os os negó
ócios separradamente, como
“UNIIDADES DE
E NEGÓCIO
OS”:

DADE DE NEGÓCIOS
N
S ÂNCORA
UNID
Será
á mantida a forte atuaç
ção no merrcado da co
onstrução civil,
c
comerccializando nossos
n
sistemas de fixa
ação, com a diferença
a de que, agora
a
será agregado
a
uum grande mix de
produtos da linh
ha Einhell, para
p
atende
er os segme
entos e clientes juntam
mente com nossas
n
as tradiciona
ais o que po
ossibilitará m
maior aberttura e penettração de m
mercado.
linha

DADE DE NEGÓCIOS
N
S EINHELL
UNID
Irá a
atuar com equipe
e
próp
pria, e o co
ompleto mix
x de produtos Einhelll. Novas lin
nhas já
estão
o a caminho
o.
Será
á um negóccio independ
dente, poré
ém com tod
da retaguard
da e estrutuura da ÂNC
CORA.
Ela sserá respon
nsável pelo controle de
e estoque, pós-vendas
p
e toda part
rte técnica para
p
os
clientes, revend
dedores e distribuidore
d
es, sendo eles
e
adquirid
dos atravéss da ÂNCO
ORA ou
LL.
da UNIDADE DE NEGÓCIOS EINHEL
t
ados, organ
nizando-os e qualificando-os
reestrutura
Os ssetores estão sendo totalmente
para que tenham alta capa
acidade de
e atendimen
nto com sev
vera qualidaade e exce
elência.
g
inve
estimentos em estoqu
ues, lançam
mentos de nnovas linhas
s, nova
Realizaremos grandes
estrutura interna, integração d o centro logístico, comercial
c
e pós-vend
das, e
infrae
princcipalmente a qualificaç
ção de tod
das as rede
es de assistência téccnica autoriizadas.
Tudo
o isso com o objetivo de
d atender o mercado com a qua
alidade neceessária e atingir o
topo do ranking, nos posiciionando enttre as melhores do mundo.

Este é o início de um futu
uro de gran
ndes negóc
cios, e noss
sa equipe eesta pronta para
atend
dê-los de fo
orma ética e profissiona
al.
Estamos à disp
posição para contatos e esclarec
cimentos. É um prazerr para a Ân
ncora
partilhar com você des
ste momentto, em breve
e divulgarem
mos mais ddetalhes.
comp
m vindo à NOVA fase ÂNCORA!
Â
Bem
Você
ê já faz parte desta história,
h
serrá importan
nte ter você
ê para esccrever este novo
capíttulo.

