Olá xxxx, tudo bem?
A Normaq, distribuidor JCB responsável pelo atendimento ao setor de construção inaugura
filial na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Com a novidade, a Normaq planeja resultados
positivos ainda em 2018 – a conquista de 30% da participação do mercado local.
Confira mais informações no release abaixo.
Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição.
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Stephanie Celentano.

Normaq inaugura nova filial no Ceará
Distribuidor JCB projeta conquistar participação de até 30% do mercado
local
São Paulo, 15 de agosto de 2018 – A Normaq, distribuidor JCB responsável pelo
atendimento ao setor de construção nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, inagurou mais uma filial no início deste mês. O local escolhido foi
a cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Desde 2009 a Normaq integra a Rede de
Distribuição JCB e planeja resultados positivos ainda em 2018 – a conquista de 30% da
participação do mercado local.
Para Árames Cabral, gerente comercial da Normaq, “a expectativa é atender aos
clientes com mais eficiência e agilidade. Estamos empolgados com a nova filial. A
chegada da Normaq a Fortaleza representa que estamos focados em seguir com o
nosso plano de expansão, que prevê ampliar a cobertura de atendimento da JCB para
todo o Nordeste”, explica.

O evento de lançamento reuniu representantes da JCB do Brasil e da Normaq. A
expectativa é que a inauguração possa contribuir com a geração de negócios locais,
além de promover uma cobertura mais completa de atendimento aos clientes da
região.
“Além da excelente estrutura, a nova filial está equipada com todas as ferramentas
necessárias e veículos para atendimento ao cliente. A Normaq é nossa parceira há
quase 10 anos e tem em seu DNA a cultura JCB, o que agrega valor ao nosso
atendimento local. Sua localização estratégica garante a assistência na área de venda e
pós-venda em todo o estado do Ceará. É um avanço em nossa estratégia de
crescimento na região Nordeste, que apresenta enorme potencial”, comenta Fábio
Santos, gerente de desenvolvimento de Distribuidores da JCB.
Para fazer download das fotos da nova filial, clique aqui.
Sobre a JCB
Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira
maior fabricante global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem
britânica com mais de 70 anos de atuação, dos quais há mais de 20 no país, possui 22
fábricas em quatro continentes que produzem mais de 350 modelos de máquinas. A
fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a toda a América
Latina, e onde são comercializadas as retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, mini
retroescavadeira 1CX, escavadeiras hidráulicas de esteira JS210, JS220LC e JS235LC, pá
carregadeira 422ZX, mini escavadeira 8026CTS, mini carregadeiras 155 e 190,
empilhadeiras TLT35D e RTFL940 e Loadalls 535-125, 540-170, 531-70 e 541-70.
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