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Levorin amplia e fortalece relacionamento com clientes e distribuidores
São Paulo, 27/03/2014 – O ano de 2014 marca uma nova forma de relacionamento da Levorin com seus
clientes, distribuidores e consumidores. Com o mote “Novos Rumos”, a empresa aposta no fortalecimento
da proximidade e da interatividade para compartilhar resultados positivos para este ano. A palavra-chave é
PARCERIA. Dessa forma, a Levorin estará presente nas principais regiões do país e pontos de venda de pneus
e câmaras para bicicletas e motocicletas.
O principal objetivo da Levorin é criar canais adequados para cada tipo de parceiro, desde aquele que
distribui os produtos da empresa até o consumidor final que usufrui de toda a tecnologia investida no
desenvolvimento de pneus e câmaras. Com isso, a empresa vai ampliar a qualidade dos serviços oferecidos
em cada relacionamento.
A experiência da empresa, ao longo de seus 70 anos de fundação, 40 dos quais dedicados à fabricação de
pneus de bicicleta, é fundamental para sedimentar o caminho para os próximos anos. “Novos Rumos”
representam um novo direcionamento para o crescimento não só da empresa, mas também de seus
parceiros. “Queremos estabelecer um novo patamar de relacionamento, que envolve diálogo, compromisso,
troca e visão de longo prazo. Estamos interessados em construir e fortalecer vínculos, laços com parceiros
que nos acompanharão durante os próximos anos”, afirmou o CEO Henning von Koss.
“Os desafios para este ano são muitos, e temos a convicção que somente percorrendo juntos esse novo
caminho é que vamos colher grandes frutos. Só alinhados em torno de um objetivo e com valores
compartidos podemos nos fortalecer”, finalizou.

Sobre a Levorin
Fundada em 1943, a Levorin é uma empresa 100% brasileira que produz mais de 20 milhões de pneus e
consome mais de 40 mil toneladas de borracha por ano. É a única grande fábrica de pneus de bicicletas das
Américas e líder no mercado nacional de bicicletas e entre os primeiros no de moto. Ao longo de sua
trajetória, a Levorin passou de uma fábrica modesta no bairro da Mooca, em São Paulo, para um parque
industrial em Guarulhos, instalado em uma área de 65.000 m², e outro em Manaus, com 252.000 m².
Atualmente, as duas unidades empregam diretamente cerca de 2.000 colaboradores.
Mais informações:
Rose Pinheiro
(11) 2464-6511
rose.pinheiro@levorin.com.br

1

