novidades da cristalina
CRISTALINA VAI ATÉ VOCÊ NO VERÃO!
Água Mineral Cristalina às principais praias do Rio
Grande do Norte. A Água Mineral Cristalina realiza
neste veraneio ações itinerantes que contarão com
grande equipe e estrutura da 98FM.

O verão 2010 vem aí com força total! A estação do
calor, energia, do alto-astral, das férias escolares.
É tempo de ir a praia, descansar, aproveitar os
momentos de lazer com a família e amigos. Por isso,
a Água Mineral Cristalina estará presente nas praias
do litoral potiguar, distribuindo diversos brindes,
como lixinhos para carro, toalhinhas e bolsas, além de
muita água mineral. Tudo isso junto com a 98FM, que
preparou uma série de ações para o Verão.
É o projeto Verão 10 2010 98FM. Uma promoção
diferenciada, que levará a estrutura da 98FM e da

Serão realizados quatro Pit Stops de Verão nas praias
de Pirangi, Pitangui, Genipabu e Cotovelo. As ações
terão sinalização especial e os brindes e degustações
estarão caracterizadas de acordo com o tema verão.
Os Pit Stops de Verão serão realizados sempre aos
sábados. Além disso, diversos shows serão realizados
numa parceria entre a Cristalina e a 98FM, bem como
as chamadas invasões às casas de veranistas que
ligarem para a rádio. Cristalina e 98FM vão fazer a
festa na sua casa!
Junto com a Água Mineral Cristalina, a equipe da 98FM
estará com toda a sua infra-estrutura em todas as
ações. Além da distribuição de diversos brindes, serão
disponibilizados nas quatro praias um equipamento
de sonorização de alta qualidade, tenda inflável, túnel
inflável, freezer, sinalização, lava jato, premiação,
degustações e locutor para animar a festa do veraneio.
Sem falar na na degustação de diversos produtos.
Tudo gratuitamente.

CRISTALINA MANTÉM ISO 9001
A Água Mineral Cristalina renovou mais uma vez o
Certificado ISO 9001, que comprova que o processo da
Cristalina possui um Sistema de Gestão da Qualidade
do mais alto padrão. A renovação do Certificado foi
conquistada em auditoria realizada pela certificadora
internacional Bureal Veritas Quality International (BVQI),
ocorrida no dia 25 de novembro de 2009, onde não
foi constatada nenhuma não-conformidade dentro dos
padrões da Família 9000.
Mas o que faz deste certificado algo tão importante? O
Bureau Veritas Certification apresenta a sua proposta
técnico-comercial, que inclui o detalhamento do seu
processo de certificação.
O processo é iniciado com a análise de documentação
técnica do produto. Caso sejam necessárias correções,
estas são solicitadas por especialistas do Bureau
Veritas Certification. Na Auditoria Inicial é verificada
a capacidade da fábrica em produzir o produto sob
condições controladas de acordo com os requisitos do
padrão em questão.

Depois, são coletadas amostras do produto. Qualquer
não conformidade encontrada é tratada dentro de prazos
previamente combinados. Uma vez encerradas as eventuais
não conformidades, o Bureau Veritas Certification inicia o
processo de emissão e registro do certificado.
Como não foi constatado nenhum problema na Água
Mineral Cristalina, a emissão do certificado não
dependeu de ajustes.
Periodicamente, o Bureau Veritas Certification
realiza auditorias de manutenção e ensaios de
acompanhamento para garantir as condições
especificadas da norma ISO 9001, o que assegura a
qualidade da Água Mineral Cristalina.

