novidade
Com um visual moderno e atrativo, o novo site da Cristalina traz
muitas novidades para o consumidor. Na página virtual, é possível
conferir dicas e notícias relacionadas ao consumo de água. Além
disso, você pode calcular a média diária de consumo de água ou,
ainda, baixar um programa que agenda a hora exata de se hidratar.
Mais a grande novidade é o ‘Chat Cristalina’, espaço destinado aos
visitantes, onde é possível conversar e obter esclarecimentos em
tempo real junto à equipe da empresa. Visite e conheça nosso novo
espaço no www.cristalina.com.br.

CRISTALINA NEWS
iso 9001

Começamos o ano de 2009 com uma
ótima novidade para todos os nossos
consumidores. A Cristalina passou por
auditoria e se tornou a única empresa no
Estado a possuir a certificação ISO 9001
de gestão de qualidade.
A certificação comprova o esforço e o
trabalho árduo da empresa e toda equipe
em levar ao consumidor um produto
diferenciado que segue regras e padrões
de excelência internacional. Quem ganha
com isso, sem dúvida é o consumidor.

Valorização

A Cristalina inicia
em breve um
projeto inovador
de relacionamento
com seus
colaboradores.
A iniciativa
‘Cristalina Em Sua Casa’ consiste
em visitas periódicas da diretoria da
empresa às casas dos funcionários. O
objetivo é conhecer melhor e entender as
necessidades do principal patrimônio da
empresa: a equipe.

Você sabia que uma torneira gotejando pode representar um desperdício de
mais de 46 litros de água por dia. Ao final de um mês, o gasto pode chegar a
1.380 litros. Evite esse desperdício. Feche bem as torneiras após o uso e faça
manutenção regularmente.

Cliente satisfeito
“A atenção e compromisso. Essas são as principais vantagens encontradas por quem
tem o prazer de trabalhar com a Água Mineral Cristalina”.
Sr.Prezado, distribuidor Cristalina.
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