São Paulo, 15 de junho de 2016
À
Tekin Industria Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda.
Estrada Galvão Bueno, 4146 – Batistini - 09842-080 - São Bernardo do Campo – SP
Att. Sr. Marcos Sardano - Gerente de Marketing

Comunicado de Conquista de Láurea
Tekin conquista o Prêmio Marca Brasil 2016
Prezados Senhores,
A Trio International Distinction - uma parceria de dezessete anos entre a Tarcom Promoções e as Revistas Técnicas
Setoriais que são utilizadas como canais de comunicação de alta credibilidade entre os mercados pesquisados e seus
respectivos consumidores - tem o prazer de comunicar que a marca Tekin foi a mais votada no Prêmio Marca Brasil
2016, como a Melhor Marca de Armários Corta-Fogo do Setor Prevenção e Combate a Incêndios, em pesquisa
respondida por leitores da Revista Incêndio, publicada pelo Grupo Cipa Fiera Milano.
A láurea é gratuita, exclusiva e intransferível, foi indicada por consumidores do seu mercado de atuação, através das
respostas tabuladas decorrentes dos votos apurados e pode desde já ser divulgada, mencionando-se o ano da
conquista, a categoria e o setor de atuação.
Recomendamos a leitura do documento anexo, onde podem ser encontradas explicações sobre a premiação,
metodologia, setores abrangidos, dentre outros assuntos.
Informações sobre o regulamento, metodologia, marcas laureadas de 2000 a 2016 e fotos de cerimônias realizadas,
podem ser obtidas no site www.premiomarcabrasil.com.br.
Opcionalmente sua empresa poderá participar da Cerimônia de Entrega do Prêmio Marca Brasil que será realizada
no dia 13 de setembro de 2016, e para tanto, também anexamos um documento específico.
Em face ao exposto, o Sr. Paulo Amaro está à sua disposição para tratar deste importante assunto:



Fone.......................(11) 5594-1686
E-mail.....................comissao2@premiomarcabrasil.com.br

Parabéns por esta importante distinção, resultado do excelente trabalho que sua empresa vem realizando e que a
coloca na merecida posição de liderança.
Atenciosamente,

Luciano Targiani
Diretor Executivo
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