Grupo Fiolux Serwal participa da
FIEE e lança novo auto transformador
O Grupo Fiolux Serwal, que completa 22 anos de atuação no mercado brasileiro
em 2015, participa pela primeira vez da tradicional “Feira Internacional da
Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação” (FIEE). A 28ª edição da feira
acontece entre os dias 23 e 27 de março, no Pavilhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo (SP). A FIEE é o maior e mais completo evento de elétrica,
eletrônica, energia e automação da América Latina.
A empresa aproveita sua participação na feira para lançar uma grande novidade
para o setor elétrico: o Auto Transformador Premium, que traz vários diferenciais
para o segmento e começa a ser comercializado a partir de abril no mercado
brasileiro. Fabricado com matéria-prima de qualidade, o produto efetua a troca de
tensão de 127 V para 220 V e de 220 V para 127 V, conforme a necessidade do
usuário. Indicado para os usos residencial, comercial e industrial, o Auto
Transformador Premium oferece garantia de dois anos – a maior do mercado
brasileiro para este tipo de equipamento.
Produzido na fábrica de Campinas (SP) e disponível em 14 versões com 11
potências diferentes, desenvolvidas para atender as diversas necessidades dos
clientes, o produto do Grupo Fiolux Serwal apresenta design inovador, maior
potência, é livre de chumbo – o que contribui na preservação do meio ambiente –,
é mais leve do que os seus concorrentes e ainda conta com proteção contra o
excesso de temperatura.
Além do novo Auto Transformador Premium, o Grupo Fiolux Serwal expõe em seu
estande da FIEE várias outras atrações da sua linha de produtos, como reatores de
descarga, protetores eletrônicos, ignitores, capacitores, extensões elétricas,
adaptadores e filtros de linha.
Recentemente, o Grupo Fiolux Serwal ampliou seus investimentos na área de
marketing para aumentar a visibilidade das suas marcas e manter o bom
relacionamento com seus clientes. A empresa escolheu o esporte como
ferramenta importante de comunicação, apresentando seus novos garotospropaganda: o ex-jogador de futebol Edmilson, penta-campeão mundial com a
seleção brasileira em 2002, e a capitã da seleção brasileira e jogadora do SESI-SP
Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei.
O Grupo Fiolux Serwal mais uma vez é patrocinador também da equipe “Rsports
Racing/Fiolux Serwal”, que disputa o “Mercedes-Benz Grand Challenge”, categoria

do automobilismo brasileiro que reúne exclusivamente carros da marca
Mercedes-Benz numa disputa que envolve oito etapas em várias capitais
brasileiras. A equipe conta com dois pilotos arrojados e muito competitivos:
Amorim Junior, categoria CLA AMG Cup, 46 anos, empresário e há 30 anos no
automobilismo, e Victor Amorim, 17 anos, jovem piloto em sua segunda
temporada na competição pela categoria C250 Cup.
“O esporte é uma excelente plataforma de comunicação, sendo capaz de atingir
todas as camadas sociais e todas as faixas etárias no momento de lazer do seu
consumidor. É capaz de unir visibilidade, relacionamento, eventos,
posicionamento de marca e vendas”, comenta Fernando Amorim, diretor
presidente do Grupo Fiolux Serwal.
SOBRE O GRUPO FIOLUX SERWAL
O Grupo Fiolux Serwal possui fábricas em São Paulo (SP) e Campinas (SP). A
empresa possui um mix de produtos diversificado para atender clientes no setor
elétrico, incluindo itens como autotransformadores, reatores de descarga,
ignitores, capacitores, extensões elétricas, protetores eletrônicos, adaptadores,
filtros de linha, réguas rack e terminais, entre outros. Mais informações pelos sites
www.fiolux.com.br e www.serwal.com.br.
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