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PREMIAÇÃO AÇÃO ‘‘ BORA VENDER 2019 ’’

Equipe de Vendas Elbran

AGORA A BUILDING E B.LUX

CONTA COM WHATSAPP!
Pensando em aproximar os
colaboradores e facilitar o envio das
informações internas e processos da
empresa, o Grupo agora conta com
um número de Whatsapp para os
meios de comunicações.
Como funciona? Envie seu nome
e departamento para o numero
(11) 96313 1225, e ﬁque por dentro
das novidades!

Visite o nosso

tomadasblux.com.br
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No mês de Julho, aconteceu a
entrega de prêmios em dinheiro da
ação ‘‘Bora Vender 2019’’.
Essa ação foi conjuntas nas duas
unidades do grupo, que ﬁcam
localizadas no centro de São Paulo,
teve o intuito de incentivar o
vendedor oferecer mais os nossos

produtos no ponto de venda, e com
isso ele foi gratiﬁcado com uma
comissão.
Ações como essa sempre são
válidas, não só pelo crescimento
nas vendas, mas também como
uma forma do cliente conhecer e
simpatizar com os nosso produtos.

Equipe de Vendas - Call Center

Equipe de Vendas - Comsil

ELEIÇÃO DA CIPA DICAS DO TOMILDO

EMPRESA ECM

Cleyton
Vice Presidente

Tiago - Suplente

No dia 31/07 foi realizado a
eleição da CIPA, pela empresa
ECM e o candidato Luan Cleyton
obteve a maioria dos votos e foi
eleito com Vice-presidente e
Tiago de Souza como Suplente
O objetivo básico da CIPA é
fazer com que empregadores e
empregados, trabalhem
conjuntamente na tarefa de
prevenir acidentes e melhorar a
qualidade do ambiente de
trabalho.

Atualmente existem kits de
aquecimento solar de todos
os tamanhos. A economia é
real e válida! Mesmo que
instale um apenas para o
aquecimento da água do
banho, por exemplo, já
estará gastando muito
menos energia no dia a dia.
O investimento compensa.
Pense nisso!

B&B informa

NESTA EDIÇÃO DESTAQUE PARA:
DOUGLAS DOS SANTOS VIANA

FESTA DAS CEREJEIRAS PQ. DO CAMO

Carlos Antônio da Cruz

Admissão: 01/10/2007
(Auxiliar de Produção)
Promovido: 01/03/2010
(1/2 Oﬁcial de Torno Autom.)
Promovido: 01/03/2013
(Op. de Injetora)

VISITA PÓS VENDA À OBRA

MRV - SANTO ANDRÉ
Nossa última visita foi em mais
um empreendimento da construtora
MRV, dessa vez em Santo André – SP.
Composto por três condomínios,
San Isidoro, San Luigi e San Patrick,
totalizam 7 torres e 690 unidades,
todas elas instaladas com a linha
B.Lux Finesse.
Orgulho em participar de mais
uma entrega.

Você adora passeios ao ar livre
com a família? Então vai curtir a
41ª Festa das Cerejeiras do Parque
do Carmo, na Zona Leste, que
acontece de 2 a 4 de agosto, e
celebra o colorido das ﬂoradas de
cerejeiras! O evento, além de
p ro p o rc i o n a r u m a p a i s a ge m
encantadora, é uma oportunidade
para os visitantes conhecerem um
p o u co m a i s s o b re a c u l t u r a
japonesa em apresentações,
shows e estandes de comidas
típicas. Ah, quem quiser pode
aproveitar para fazer um
piquenique por lá! A festa será
realizada das 12h às 17h na sextafeira e, das 9h às 17h, no sábado e
no domingo.

Parabéns

San Isidoro
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Rita de Cássia

01/08

Valmir Dunder

04/08

Clodoaldo da Silva

04/08

Welber Campos

05/08

Clodoaldo Gama

12/08

Tiago de Souza

23/08

Emerson Madureira

26/08

A atração principal são as mais
de 4 mil árvores ﬂoridas do Bosque
das Cerejeiras, plantadas pela
comunidade nipônica na década de
70. A ﬂorada dura apenas alguns
dias e esta data é a única
oportunidade de conferir os
caminhos formados pelas ﬂores
em tons de rosa.

Recomendado: Todas as idades
Quando: de 02/08 a 04/08
Horário: das 10h às 22h.
Preço: Gratuito
Onde: Parque do Carmo
Informações: 11 3324-2000
Site: ter.li/shoparicanduva

O jornal é de todos nós!
Caso queira compartilhar algum
assunto procure o Jair do Depto.
Marketing.
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais.

