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São Paulo, 24 de fevereiro de 2015 – A TROX Technik, empresa líder na fabricação de
tecnologias em sistemas e componentes para ventilação e controle ambiental realizou nesta
data a divulgação de sua linha de produtos 2015.
O evento realizado na Amcham (Câmara do Comércio Americano) foi dividido em duas
frentes. A primeira, onde diretores e engenheiros apresentaram o portfólio da empresa
através de palestras técnicas. A segunda parte foi a exposição de equipamentos e produtos
para apreciação do público. “Esta é uma oportunidade que criamos para que projetistas,
instaladores, clientes e parceiros possam conhecer um pouco mais sobre a empresa e,
também, sobre nossa linha de produtos, bem como sobre nossos lançamentos desenvolvidos
para o mercado de HVAC”, explica o Gerente de Marketing & Customer Service da TROX
Brasil, Fernando Bassegio.
Bassegio admite que a TROX é uma empresa consolidada no mercado e que, por isso
mesmo, é importante estar em permanente diálogo com os profissionais do setor. “Além das
palestras fizemos questão de mostrar nossos produtos/equipamentos para a comunidade do
HVAC, que pode apreciá-lo com a ajuda de nossos engenheiros técnicos, conhecedores das
especificidades do produto, que estiveram a postos durante o evento para demonstrá-los”,
informa.
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